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Başmuhan-ir ve umum! neşriyat müc!ilrü: 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Türkiye için 
Senelik............ 1400 
Altı a11lı1c ••• •••• •• • ••••. 150 

Hariç lçtr 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

F1A TI ( 5 ) KURUŞTUR 

~ 

Mo. 10000 Kırk Dördtindl Yd IJ IUnanuevveı Sah 

il Mısır kabinesinde 
tebeddülat yapılacak 

Kahire 12 ( ö.R) - Ziraat Da.Zll"IDm iltifuı 

sebebile kabinede bazı tadilit yapd11e"tr. Fa
kat Mehmet Mahmut pap. kabineainiııa .... te
tddriilü deiİfmiyecektir. ____ _J 

YENi ASIR Matbaa11nda buıhmtbr 

Milli şefimiz bugün ·Ankarada .... 
CümhurreisimizKarabükte · Ulusal ekonomi ve 

haftası Basvekilin 
bir nutkuyla dün 

arttırma 

değerli 
açılmıştır· 

faaliyeti tetkik ettiler 
Burada yapılmakta o1an top fabrikasına 

ait iyzahata en büyük bir ehemmiyet 
verdi1er. Bu fabrika gelecek sene 

içiQde faaliyete geçecektir 

ktısadi ve mali vaziyeti
kuvvetli bir inkişaf 

seyri kaydetmektedir ... 

Büyük kongreden sonra Devlet küçük halkın, erbabı 
ihtiyacın istismar edilme-

Şefin memleket= içinde geniş b~r mesine layik olduğu 
seyahate çıkmaları muhtemeldır önemi vermektedir 

İstanbul, 12 (Hususi) - Reisicümhurİmıet İnönü şimali Anadoludaki seya
hatlerine devam ederek dün Amasra, Bartın ve Zonguldakta tetkiklerini bitir
mişler, geliş ve gidişlerinde her tarafta balkın sevgi ve saygı tezahürleriyle 
karşılanmışlardır. Zonguldaktan Demir endüstri havzasına geçen Rcisicümhu
rumuz geceyi Karabükte geçirmişlerdir. Bütün ziyaret ettikleri şehir ve mer-

Hedefimiz 
Türkiyeyi dünyanın 
en mamur ve mürelleh 
bir parçası haline 
koymaktır-

-0--

Milli Şef tarafından Kastamo
nuda irat edilen nutkun Türk umu
ıni efkarında yapbğı akisler ka
~ dünya efkanndaki akisleri de de
rin ve devamlı olacağına kaniiz. Şa
Yet Kemalist Türkiyenin iç ve dış 
J>olitikasında bir değişiklik bekliyen
ler varsa bir kerre daha anlamışlar
~r ki böyle birşey asla mevzuubahs 
değildir. Layık Cümhuriyetçi ve mil
liyetçi Türkiye, Kemalizmin açtığı 
büyük yol üzerinde muayyen hedef
lerine sarsılmaz bir imanla yürü
ınektedir. 

- YAZISI 3 tJNCV SAYFADA -

E1·zincan işletmeğe açıldı 

Demiryolu siyasetimizde 
mühim bir merhale 

Diyarbakır, Cizre, Van ve temdidi 
demiryolunun ilk 

ilk ray ferşiyatı 
kısmında 

yapıldı 

Denize, sanayllmlz, tlcaretlmJz, ue 
sporumuzla çıJıalJllmelı ~in uerdi· 
ğimiz .söz üzerinde IJüyiUı hassa· 
yetle durmalıtayız_ 

uTakip ettiğimiz politika ile ordu· 
muzun kuvveti yanyanna geldiği 
zaman her halde kendimizi tahtı 
emniyette görürüz .. » 
ANKARA 12 (Radyodan alınmıştır) - Ulusal ekonomi 

ve yerli malı haftası bugün başvekilimiz B. Celal Bayarın 
Halkcvinde ve saat 1 7 de irad ettiği bıır nutukla açılmııtır. 
Başvekil kürsüye gelince hararetli ve sürekli alkışlarla kar
Şl'anmıştır. 

B. Celal Bayar aözlerine ıöyle ba~laml§br: 
- SONU 1 iNCi SABiFEDE -

l)eNwiliğe çok elaemnüyet vsen BatvelWimiz 
bir deniz apOnmda 

Piyango Şehir planı hazırlanmak •• uzere 

BİRİNCİ İKRAMİYE 

45 bin lira 

3631 
Belediyemiz de asfalt 

yol yaphracaktır 
Numaraya isabet etmiştir. Şehir plinmın hazırlanarak Nafıa ve- Şehir plinmm noksansız olarak tatbik 

lnönünün kudret ve bclagatla izah İstanbul, 12 (Hususi) - Tayyare pi- Wetine bildirilen esaslan bugünlerde edilebilmesi için belediye ve vilAyet 
ettikleri gibi. «Bir çok milletler si-

yangosunun dünkü ve bugünkü keşide- tasdikten gelecektir. PIAn, şehrin mi.is- makamı enerjilerini beraberce lrullana-Yasi ve içtimai bakımdan gerek ken- .l- k 
d sin~azanan numaralan bildiriyorum: tak.bel çehresini gili'Jelleştirecek ve kuv- <"aklardır. Turistik yollardan bir kısmı-i içlerinde, gerekse birbirlerine kar-
tı kararsız bir haldedirler. Bir çok ·~bin Ura• .16)1 lfo. Ya vetini belirtecek yenilikleri camidir.Yu- nın şehir içinden yapılması etüt edil-
ltlcmleketlerde, gerek komşuları ve Erzincandan bir görünüş.. SoııJan (3l) ile biten biletler ikişer kan mahallelerde geniş caddeler ve bul- mektedir. Bu arada Tilkilik semtinden 

ek k d h iki d Erzincan 11 (A.) - Anadolu ajansı- Çetin.kaya istasyonundan beri yurdun lira amorti kazanmışlardır. varlar açılacak, belediyece bazı istim- başlıyarak yukan mahallata çıkan bir 
(Cer en i a an arasın ayarının . . il . . SONU 3 """' .. C""' 8.~ E 1a1_.. ıJa-L..-- iN t • ........__... 
'beklenmiyen ne hadiseler meydana nın husust muhabın b diriyor: en sarp ve dağlık mıntakalarından geç- - un u .1u1u".t;u - .u&1U1t yap aurnr. - SONU z C SıUiii'iliE _ 

D · 1 · tinin büyük" b" · · mekte olan tren yolu Türk ilminin," çıkaracagw ını bilmemek endi .. csi var- emıryo u sıyase anısı 
d -s R · • ümhur ismet Inönün·· · b '"''-'- teknigınınv· • , Türk mühendis ve ış-· ır. insanlık için ıztıraplı olan bu .~c . . un esen. u- .a.urA 
kararsızlık karşısında, Türk milleti gun Erzincan ıstasy~nunun. ~çılmasıyle çisinin çetin ve yalçın tabiat kuvvetle
ic;eride ve dışarda fikirleri sade ve en başlı merhalelennden bırıne daha rine k:aı'Şı kazandığı büyilk 7.aferin &bi-
l.çık ve kararlan kat'i olarak veril - erişmiş bulunuyor. - SONU Z İNCİ SAldFmE -

rtıiı bulunmakla bahtiyar ve mağrur
dur.~ 

Bu sözlerde mündemiç olan haki
katleri bütün şümulüle gözlerimiz 
Önünde canlandırdığımız zaman mil
letler ailesi arasında Türkiyenin dai

Antalya yolunda 
ma üstün olan mcvkiini daha eyi an- Feci 
laınıı oluruz. kazalara sebep olan· Kırkgöz 

köprüsünün inşası bitti Biliyoruz ki bir çok milletler da
ltiltadan dakikaya nereden geleceği 
belli olmıyan bir sürprizle karşılat
lkıak ihtimalinin huzursuzluğunu 
•arlıklannda duymakta, ufku daima 
~nlık, daima kararsız görmekte 
dirler. Bu marazi haleti ruhiye için
~c beynelmilel münasebetlerin kor
ttulu rüyalar telkin edecek kadar 
l\czeıket kcsbcttiğini izaha lüzum 
r?ktur. Dostluklarından, siyasi kom-
ınezonlardan, yaptıkları mukavele 

\tc nmahedelerin kıymetinden emin 
01nııyanlar için beynelmilel vaziyet 
9iikunct bulmaktan uzaktır. Son 
ıt:yLır içinde dünyanın · şu veya bul 
~lgesinde cereyan eden hadisc1ere 
toJ! gezdirmek kararsızlığı yanan 
(~nlerin zannedilc:{iğinden dahn 

0 klü olduklarını anlamağa yeter. 1 

Tehlikeler büyümekte 
Fransızlar: "Tun usa el uzatılırsa 
Yiğitçe dövüşürüz,, diyorlar ... 

Bize "'elince vaziyet tamamen ber
-kistir. Dahilde hakiki birliğini bul-ı 
l'llu§, istikrara kavuşmuş olan la-

1 
• • İtalyan nuarlanadan Cf=ntti bir 7W1Şta.. 

~ Cümhuriyetçi bir rejimin hazır- . Antalyadan bir,.,..,..,.. Parls, 12 (Ö.R) - l'ransaz matbuatı rib w Akdmime ,eni pıtlar ileri sür- dılmuz Korsl.ka Uurindeld milddelya-
L •iı mesud hava içinde hızla iler· Antalya, 11 (A.A) - Antalya - Bur- 19t remıi yaplmıp. Bir p W b- lıalyanm Tunus ve Konlka Uzerindeki dQQDt1 w akdedilen mukaveleler hü- ta cevap vermeie bile tenemJl etmiyo
~elttcyiz. MHletler arası münase- dur ve Afyon fO.'("Sinm Antalya hudu- zalara ll8bep oı.n bu ~ iDfMi metalibatmı mevzuuı.Jıls ederek çok ldlmsllz kaldılma göre, artık yenilerini ruz. 

- SONU Z İNCİ SAHiF'EDE - dunda en mühim geçit noktası olan Kır1ı: halk uwanda ~ 1* 199ing ıvu- lı6r - Jwllamaktadır1-. yapre•la lOmm g&mi)eceğimizi bildir- Tunusa gelince, orası öyle m\ikaô&I 
SEVK.Er aıı.aıx göz köprüsünün inpsı biterek dün kU- dmnıp. ,.... .. , .... dlfor ki : ·~ M- me1bk Anmk bir Wife olarak braUa- - SONU 7 INd sAJdnDB -



Eızıncan 

Demiry 
mühim 

ışletmeğe 

• s yase 

acıldı 
• 

e iR ERLERi ' He elimiz 
~ .. -.,>L.&yeyi ·· nyaıuıı 

en ma uır ve ın ·· eiielı 

mer 
1 

H ık • d bir parçası haline a evın e _kB~=~~~Cİ sAHiFWE -
bir Bir ayda 

İzmir limanından ne ka- dle· 

D b k C• V d d betlerde sulhun kuvvetli mesne iyar a ır, ızre, an ve tem i i dar ihracat yapıldı.- rinden biri olarak bütün milletler· 

d 1 
• ı ı Ticaret ve sanayi odası .istihbarat bü- v ı • • u Ek • • den saygı görmekteyiz. Bugüne kr emiryo Un Un } ~ klSrUlOda rosu ikinci Teşrin ayı zarfında lzmir a ımız e onomı dar dostlarımız ve müttefik)erirniıe 

. ) k f • ld limanı ihracatı hakkında bir rapor ha- münasebetlerimizi brartacak bir ha· 
) ray erşıyatl yapl 1 urlamıştır. Rapora göre yapılan ihra- h ft t diac bat göstcrmcmiftir. Yakın güo· 

- BAŞTABAFI ı İNCi SABiFEDE - edilemiyccek ve memleketimizin hlçbir cat şöyledir: a asını açmış ır lerde CD kuvvetli gözüken paktI.~r. 
17264,5 ton üzüm. 5428.7 ton incir, d 1 ki b b d dur desidir. bölgesinde emsaline tesadüf olunaınıya- ost u ar ir iri ar ınca suya 

2901,9 ton hurda incir, 1849,8 ton pa- ·· k b" · Balk k Sa3· 
Yolu baştanbaşa kaplıyan ve her biri cak kadar arizalı olduğunu kaydeyledi. Ul 1 k · ttırm haftas _..] Ek . . . . • milli. b" muş en ızım an pa tımız, muk, 3196,5 ton palaınut, 452,4 ton ~y- usa e onornı ve ar a ı .::uer. onomıyı ıçtimaı ve ır va- d bad k k .• kaybet· 

birer dağ olan yekpare kayalar oyul - Hatibin izahatına nazaran Sivas - Erzin- h k d '" t _.ı:..l d· .... h . d ·ı halin . k devi 1 t k a pa tımız uvvetıru 
tinyağı, 1840,9 ton arpa. 1096 ton a - un ıSaa on yc:u.w.e yur u.u er yerın e za e e getırere ete ma e me ,_ .. 1 _ d bUlun· 

mil§, coşkun geçit veımez nehirler at- can arasında 13 demir köprü~ 3 bet.onar- ln, 446 ton kumdan, 231,8 ton dan, törenle açllnuş, bu münasebetle şehri- lAzımdır • meK- fOYıe ursun artbrmış tli 
ianm!.§ hedefe doğru yorulmadan yü- me büyük viyadük, 1103 tane taş ve be- . ." makwlır. Her b<dc.ımdan kuV"t: ' 

217,1 ton küspe, 21)5 ton fasulye, 227,1 miz Halkevinde bir açılma töreni yapıl- VaJının a.l.kı.slan.an nutkwıdan aonra d" d" . b" T'" k" . d t ınöt· 
riinınüştür. Bu yolda birbirlerini taki- ton köprü, bazılarının uzunlug~u 1330 . • . . İzmir ıp ırı ır ur ıyenın os u ve 

ton su~am, 20 ton çalkantı. 311 ton ce- mıştır. ıktısat ve tasarruf ccmıyetı şube- t f"k" l la tl B hakikat 
heden Curek, Pingan ve Atma boğaz- metreye varan ve hepsinin uz.unluğu . c.; had 9R k 17 V 1. B F 1 r•='] • 0 B h . 1 kre . Fahri Al e ı ı o an ra ne mu u.. u 
lari 1 F elui .... ı- vız, O"k ton em. 03~ ton es tane, a ı . az ı uii eç. reıs r. e çet sı gene se teri B. · Dokuz Eylu tı'- d .. •-n}" _ ..ıili· 

·ye ırat n • ~ .. ıştır. 23227 metreyi bulan 117 tünel mevcut- b 1 ., 8 k lke b -L c:::Al..: y · .. . . . ar )(; unyaca ""'un cu yor. ton a mumu, .., ton çöven, ton aysı Uz. Ha vi a..~anı Bn. ~me unus hır nutuk soy1iyerek ccmıyetın 958 yı- R . . •. h K tarııo • 
Yenilen zorluklar karşısında ufak bir tur. Hatta dokuz. mı'lyon metre mikabı k" d 9 d f ~ .,8 ha . eısıcum urumuzun as l . çe ır eği, . ton e n~ yapragı , .ı ton ve münevverlerin z.ır bulundukları lı ıçindeki çahşmalanru anlatmı , elde d T- k ·ıı t" d l yısiY e 

Iikir verebilmt..'.: için yalnız Divrik ile tesviyei tu .. rabiye yapılınıs ve vaz mev- de . """?.3 t " .. c.I\g t "'t" 1 b k 1 d nu an ur mı e ıne ve o a . ~ J rı, ,.loC.,!; ton utun, "'1 ton u un törende, evve 5. aşve i in Ankara ra - edilen neticeleri saymıştır. h h d b "çıll 
Kemah arasında bazı5l ~ unm olan sun· la..ı"nde gu""nde 27.000 aınele ç~1 ..... ü. ı_ .. /\ leks 17 t ci ana itap e en sesi unun 1 ıO 

--~ · ~- ... ırınltsı, .>Y ton va . on mazı, yosunda söylediği nutuk dinlenmiştir.. Dün başhyan iktt5al haftasında şehri- mutena bır" d..O.er •<>•ıyor. 'N~ ~ 
yüz ona yakın tünel geçildiğini kaydet- olmuştur. h 1 1 k v 28 -o ~ 1 

bu mikd 
3,2 ton a ı, 3 ton gün ü yagı, tqn Bu ınutuk Halkevi hoparlör servisi vası- ınizdeki kahvahanclcr yerli ~uruplar «Bu""yu""k ı"nsanlık aı·t-ı"nde yükfe .. 

ınek kafidir. Sayısı · ara yakla- Bu nut·-~1-- mu"' teakip Nafıa vekili · · y 10 t · .., t b k $. r; ..,... UJUaZ"ı pırına yagı, on ıp, - on a ır lıu- ta:siyle şehrin umumi meydanlarında kullanacaklardır. Mektep talebeleri ara- mzed b" bu• 
§an ve dik :kayalıklar üzerine atılmış Ali Çetinkaya bütün sahayı dolduran uzu 51 ton '"mpara, 1191 :ton siyah hail~ .. dinletilm;«tir. d b" 00,_ , __ ,.., mevki ve vazifelere na ır J. 

m , .... .... .. ...,. sın a ır yau müSCl!Kası oçıı.u~r. ük ·ıı fa · l · ·1c kuo 
olan köprüleri de zikrebnek lazımdır_. alkışlar ve yaşasın cümhuriyet sada1arı üzüm, ton razakı, 4,3 ton yaş iizüm - Saat 17.30 da vali B. Fazlı Güleç Hal- Di.in, tasarruf haftasının açılmasını yret vme ıkaeht rsamı atınylıkelaıstıhamazıer'~->T'lak 
Tünelleri delmek it-in amele gönden"le- d k"" - -ı....,. .. ak }ıer nokta d- · wı .... 

-:s- arasın a ursuye ~ ·sın- ur. kc\İ salonunda bir nutuk söyliyerek Iz- müteakip vnli B. 1-,ailı Güleç tarafın- b d l · 1 biıe 
ce.lc yol bulunmadığından fedakar Türk da sürekli alkı.,Jarla kesilen nutkunu * . . .. .. y • mcc uriyetin eyiz.> söz erıy e . . i 
işçileri yüzlerce metre yüksekliğinde 'ı - - mirde haftayı açuuştır. Valimiz nutkun- dnn ııullı Şef lnonune aşagıdakı telgraf bir hayat düsturu vermiş, hedefiııı': 

iradetti. Mu·· _-1 d ei u u m "ı da ulusal ekonomi ve arttırma haftasın- keşide edilmiştir : k .. . . B"' ""k asıl 
c:1üz kayadan müteşekkil dağlardan ip- Çetinkaya nutkuna ilaveten şimdi al- !l . apaçı gostermıştır. uyu ve .... 

da her vatandaşın milli ildısadın müva- milletimiz Milli Şefin işaret eıugı 
lerlc sarkıtılarak lfığrm delikleri açabil- dığı bir telgrafla Diyarbakırdan ileri p. Kemalettin Samu zene~ini ve neticelerini tetkik fırsatım İS:\IET İNÖNÜ hedefe vardıgıw gu··n güze! yurdurnllhı 
nüş ve kayalar parçalanarak bu eser Irak hududuna doğru ray fet"§iyat.ına "L...c d ·· f 

d ~..;ı_;..,..; uul uğunu :söyliyerck ekonominin mu- CUMHUR BAŞKANllUIZ dünyanın en mamur ve en müref e 
vücu a ge~~.~O.:r. başlandığını istihbar ettiğini tebşir eyle- /J • ge l asır manasını anlatmıştır. B. Fazlı Gü- • U1usal ekonomi ve arttınna haftası bir parr~ıtı olacaktır. 

Atatürk devri evlatlan, bu muazzam di ve hattın küşadı için kordelanın ke- · s-- at 
İzmir Cümhuriyct mü<ldeiwnumiliği- leç bilhassa ekonominin ulusal manası münasebetiyle Halkcvinde yapılan açı- ş.,ıv-.,.:-r BI ... . 1/1"!.f.,. 

?seri yapanlar ve görcruer iftihar ve gu- silmesini milli müdafaa vekili Ku7.ım · - ~,,. ~ &iV 
ne tayin olunan bay Kemaleddin Samu üzerinde tevakkuf ederek demiştir ki : lı§ töreninde toplanan Izmirlilcrin Bü-

rur hakkına maliktirler. Özalptnn rica etti. k 
Yol ~ .... _; .. de bulunan '----balar ve dün sabah İzmir \•apuru ile İstanbuldan - sE onomi şahsi manada kaldık~a yük Şefe karşı izhar ettikleri sevgi ve 
~~ ~ Kazını Öz:llp belediye reisinin tak - sehrimize gelmiıı, Adliye erkanı ve ad- bir kuvvet ve mana ifade edemez. Ona candan bağlılıklarını ibli'ığ ile yüksek 

-*-
Şehir planı hazır· 

köyler, istasyonlar hep bayraklar ve dim ettiği makasla kordeJ.ayı keserek · -,; l k ·ıı• h d k Jiye mensupları taı:afıooan istikbal edil- mut a a mı l sa a a yer verme icap saygılarımın kabulünü yalvarırım.• 
lenerlerle doruınmıştı. Hnlk cümhuriye- hattı açtı. Ve tren istasyondaki bütün _ lanmak Üzere tin eşsiz büyük himmetinin remzi olan lokomotiflerin düdük sesleri, halkın al- mi_Ştir. 
bayrak ve defne dallariyle süslenmiş kıŞları ve hep bir ağızdan muzikanın iş- Derhal makamına g iderek \•azifesine 

treni derin bir bağlılık ifade en can- tiraldyle söylenen onuncu yıl marşı ed başlıyan B. Kemaleddin Samu yirmi beş 1 
dan tezahürlerle selamlıyordu. Bilhassa nağmeleri arasında Atatürkle İnönüniin senelik bir adliyccidir. Edirne, Samsun 
biçte mektep çocuklan ellerinde bay- yanyana resimlerini taşıyan zafer fakı- adliyelerinde mühim vaüfeler görmü~. 
raklarla, Gülbağında köylüler davul ve nın altından büti.in Erzincan halkını se
zurnalarla, alkışlar ,.e ynşasuı cümhuri
yet avazelcriyle vekillerimizi selfunla
mışlardır. 

İstanbul miidd iumumiliği baş muavin-! 
liğinde, İ stanbul asliye \ 'C ağır cezn aı.a

uşadasında doğum 
yüzün deri bir f icia 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDg -
kısun yol asfaltlanacaktır. 

Belediye de şehir içindeki bazı yoll:ı· 
n asfalt olarak yaptırmak azmindcdit .. 
Başlıca .meydanlarla otomobilden başı.:ı 
nakil \'a<;ıta geçmiyen yollar ve bııl· 
varlar bu aradadır. 

vinçten ağlat.nrak geçti. 
lıklan vvifelerinde bulunmuştur. Ad-

Bundan sonra is tasyonda hazırlanan Z j/ k J liye müfettişi olarak uzun müddet vazife ava l a l n 
büfede bütün davetliler izaz edildiler. 

gör<."n B . Kcmalcddinin son vaüfcsi İz-Ali Çetinkaya misafirleri olan vekil- Gece halkevindc bir toplantı yapıla-
)erle istasyoruarda inerek bunlara ilti- cak ve halk fener alaylariyle bu mesut 
fatta bulunmuştur. Kemah :istasyonun- geceyi geç vak.itlere kadar kutlıyacak-

mit asliye ce7.a reisliğidir. yumdu:. 
ağrılar içinde 
Tahkikatın 

hayata göz 
neticesi 

Şehir planının esaslan vekaletçe uıs; 
dik edildikten sonra İzınire bir ecncb 
mü~ıs eclhedilerek şehir pıtınırııtl 
)·aptınlmasmda çaJıştınlacaktır. Bu ıuiı· 
tahassıs belediye fen heyetiyle birlikte 
çalışarak şehir planım ba7.ırhyacaktır· 

Muhittin Üstündağ - Hüseyin Cahil 

da halk büyük tezahürat yapl11l§lır. is- tır. davasında tem ayüz etmiştir. 
tasyon bayraklarla süslenmiş, Milli Şef DİYARBAKIR _ CİZRE _ VAN VE Kcndilc.rioe yeni ,·azifclerinde mu-
İnönünün, başvcltilin, Nafıa vekilinin ~mini DEl\TİRYOLUNUN RA V 'affakıyet tt>ınenni ederiz. 

-*-resimleri istasyon binası üz.erine asıl- FERŞİYATI.. • • •• 

Kuşadası adliyesi, mühim bir hadise
ye el koymuştur : 
Kuşadasında Bn. Fatma adında genç 

bir kadının doltum ağrılnrı tutunca bir 
ebe celbcdilmiştir. Ebe Bn. Feyziye, do

gwn ağrıları tuttuktan sekiz saat sonra 
Va7.thatnl: eden bu kadını kolayca ao-

mıştı. Kaza erkAıu, mektepliler ve bil- Diyarbakır, 11 (A.A) - Diyarbakır- ramvay ·'-~ eti mu,s... 
yük bir halk kalabalığı istasyonda bu- Cizre - Van temdidi demiryolunun ilk f:ah entlerı idare heye'ıi 
1unuyorlardı. kısrmnda bugün on binlerec halkın i~- Dün gece saat 21 de ticaret odası sa-

l rik ğurlmuş, çocuğunu alarak ilk müdavatı 
Nihayet tren Erı.i.ncana doğru yol al- tirakiylc ve büyük törenle ilk ray fcrşi- lonunda toplanan e ekt · ve tramvay 

mağa başladı. Üçüncü umumi müfettiş- ~·ah yapı1P,ı. İlk rayın vidası Nafıa Ye- şirketi memur ve müstahdemini istifa yapmıştır. 
lıl: namına başmü_şavir Ni7.amettin he- kili .adına birinci genel müfettiş Abidin eden idare heyeti yeıine yenisini seç- F'akat uzun Lir intizara rağmen son 
yeti Sivasta, Erzincan valisi Fahri Öz.el Özmen tarafından sıkıştırıldı. Bu müna- ınişlerd.ir. Yeni heyete :İsmail, Kemal, \'ey(l (Eş) gelmemiş ve vazı hamleden 
Çctinkayada karşılamışlardır. Malatya sebctle genel müfettiş Özmen bir söy- İhsan, Ahmet L\itfü, Mehmet AH ve Sa- kadının sancıları dayanılamaz bir halde 
valisi İbrahim de Çetin kayada heyete lev vererek ciimhuriyetin bu büyiik im seçilmiş} rdir. Y edck aza.Iı.klara da devnm clmiştir. Bu vaziyet karşısında 
iltihak et~<;tir. eserinin manasını '\'e demiryolu siyase- biletçi Süleyman, Bilal, Salim, vatman kabile için intizardan başka yapacak bir 

Her tarafı donanmış ve SÜ I~ tiınizin bu bölged yanıUığı ve yarala- İbrahim. Adnan, F..şrcl Ali ve Tevfik se- şey yoktu. 
olan $rzincan istasyonunda komutanlar cağı ekonomik ve sosyal hareketleri cilınişlerdir. Acılar içinde boğulup kalan genç ka-
askeri ve mülki erkan, vilayet, beledi- esaslı ve canlı bir surette izah ederek Alakadarlar toplantı esnasında iş ka- dın !hayata göz.lerini ywnunca Kuşadası 
le, C. H. P. rnümcs.5illcri, hemen bü- sözlerini şu cümlelerle bitirdi : nununun kendilerini nlakadar ecbn ba- Cümhuriyet müddeiwnwniliği kabile 
tün Erzincan halkı civardan gelen he- Bölgem ve şahsım namına bölgeyi ~- zı noktalarını gö~müşlerdir. hakkında takibata başlamış ve İzmirden 
yetlcr vekilleri ve heyeti Şddetli alk.ı§- adete kavuşturan bu tören Ye :biısı1 ola-
lar ve yaşasın cümhuriyel avaziyle kar- cak neticelerinden dolayı memlekette kahraman tıa!!cmı böyle mesut büyük mekteyiz. Cümhuriyet hnzinesinden son 
]adılar. demiryolu siyasetinin babası olan yüoe bir hlı.disc ile selfımlamak ve tebrik et- 12 cümhuriyet yılında dcmiryolu inşa
Tren, daha evvel davetlileri getiren Cümhur başkanunız sayın iİSniet İnönü- mck {usa.tına nail olmnk bizio için bü- sına sarfedilen paranın yekunu üç yüz 

trenler gibi istasyonun Sivas tarafında- ye, Büyük Millet Meclisine, hiikümcti- yük bir bahtiyarlıktır. Sizlere ,sevgili küsuı· milyon liraya baliğ olmuştur. Ec-
ki :Makasın başında vücuda getirilen za- miz.in değerli şefine ve erkanına nlencn rcisicümhurumuz Büyük İsmet İnönü- ııcbi idarelerinden satm alınan imtiyaz
for takının önünde durdu. Nafıa vekili derin şük:ranlarınu sunmayı bir vaz.i.!c nün sdnmlarını ve başyekil ınuhtcrenı lı denıiryollarırun bedellerin.in yckfınu 
AH Çetinkaya misafirleriyle beraber bilir, Doğu - Güney b<ilgesinin bahtiyar Celal Bayanı1 se.vgilerini beraber gelir- dahi 200 klbur milyon liradır. Kendi 
trenden inerken muzik.a ihtiram marşı çocuklarını kutlularıın. mekle ayrıca şeref duymaktayım. yaptığımız ballarla ecnebi Şrkellerin-
çaldı. Vekiller hazır :\,ulunan aSkeri ih- Müteakiben Devlet demiryolları in- Cümhuri~·etin başardığı bir çok fc- den sabn aldı{.runız hatların yek6nu ye-
tiram kıtnsmı teftiş ettikten sonra da- saal baş müfettişi Adnan Özyol yapıl- yjzli eserler arasında vi.icudn gelmiş di hin kilonıett'eye vannaktadır. 
, ·etliler nutuk kürsüsü etrafında muay- makta olan bu yol h.'.ıkkında r.akkamla- ol.an l!!rzinccın halt{ milletimizin kendi Bwui.m böyle dahi <l~·olu lıış.a.s4-
}"en yerlerini aldılar. Bunu müteakip ra istinat eden izahnt vermiş, sonr:ı halk parası, kendi bilgisi ve kendi emeği ile na devam edeceğiz. Önümüzdeki 1939 
açılına töreni başladı. MU%ika istiklal hususi trenlerle istasyona götüriilmüş muvaffak olduğu parlak bir eserdir. senesinin ortalarında Erzir1can hattının 
marşını çaldı. ilk söz alan dördiincü ve orada haw·lamm büfede ağırlanmış- H::ıttm giizergahında çaltı ve fırat sula- Erzuruma varması mukadderdir. Diyar
umumi müfettiş general Abdullah .ha- tır. n boylarında ve Alnın geçitli üzerinde bakırdan dahi Şarka ve cenubi şarkiye 
zirunu selamlndıkLan sonra bu büyük Erzincan, U (t\.A} - Anadolıı ajan- gördüğümüz köprü, tünel gibi fen -Q>e doğru hatlarımw.n ~ de\·.am ct
siyasetin mebdei olan cürnhuriyet hü- sının hususi muhabiri bildiriyor ~ san'at serleri milletimizin ve fen adaın- mektcyiz. Bugünden ilibaren Diyarba
kümetini, Ulu önderi, Büyük rei:si, Cüm-' Merasim bittikten sonra Nafıa vekili larımızın gurur ve iftiharına şayandır. kın:lan öteye ıray fe~iyatına başlandığıc. 
huriyeli tebcil etli. Ve demiryolunun Ali Çetinkaya C\'\'eliı doğru belediye, Milli tarihimizin ve milli kaderin ne g::ı- nı da tebşir edebilirim. Pek yakında 

ehemmi}?e'tini tebarüz ettiren misaller sonra vilayete gelerek ziyarette bulun- r~ bir tecellisidir ki, hemen bir asır- kom~u ve dost memleketlerin demiryol
zikredcrek ~ctlandL muş, bazı ziyareti r daha yaptıktan 'SOn- dan beri Osmanlı devletinin esas bün- Jarı ile birleşmesi bir emrivakidir. Mem-

Er7.incan valisinin hoşgcldiniz nut- ra trene avdet ebniştir. yesind garp manasında hiç bir ısüıhat leketimiz ve halkımız için yaptığımız de-
kundan sonra Erzincan belediyesi na- Gccc saat 20 de Halkevinde yapılan başanlamıyarnk suiistimnllere sapılmış miryollarımızı yine memleketin ve hal
mıruı söz alan Halil Vunl cidden güzel toplantı çok samimi ve heyecanlı olmuş, ve ağır şartlar altında ecnebilere imti- kın azami menfaatine olarak işletmck
ve heyecanlı bir ifade ile halkın mcm- Erzincan halkının büyük sevincini ve yaı.lar vererek demiryolu yaptınnak he- leyiz. Be§ sene evvel senede beş mil
nuniyet ve şükranını, cümhuriyetc o1an cünlhuriyete olan ebedi bağlılığım tcba- vesi.ne diiycmüş olan saltanat idaresi ni- yon raddesinde .olan yolcu adedi bu se-

bağ~ ifade etti ve çok alkışlandL ıiiz ettirmiştir. hayet kendisini istismar etmek istiycn ne yinni miJyonu aşmış ve senede ilci 
Bundan sonra söz alan nafıa vektııeti Bu gece trende istirahatten sonra ya- empcr!·alist devletlerle beraber büyük milyon ton olan eşya nakliyatı bu sene 

inşaat dairesi reisi Yusuf Razi hattın in- rm sabah altıda heyeti hfunil olan tren harbe sürüklendi ve birlikte ıparçalnndı. beş milyon tona yaklaşmıştır. 
~b hakkında çok mühim teknik ma- Ankaraya hareket edecektir. Neticede genç, taze, çalışkan, muharip Ecnebi şirketlerinden satın aldığımız 
lfimat vermiştir. Hatip Sivas - Erzurum NAFIA VEKİLİMİziN fılı-ruTKU bir nülletin birliğine ve eski Türk seci- dcmiryollannın :t4ı.rifeforini halkın içti-
hattı in,.,<ınatırun 4 cylUl 1933 te bapadı- Erzincan, 11 (A.A) - Er.ı.incan is- yesindeki irade kuv\'ctinin canlanması- mai ve iktısndi şartlarına, hayat ve ma
ğmı, 335 kilometresi anahat istikametin- tasyonunun açılış töreninde Nafıa ve- ruı doğru lbir zemin ve irnkfuı husule işet derecelerine uygun olarak tanzim 
de, 140 !kı1ometrcsi de Malatya iltisak kili Ali Çetinknya tarafından iradcdi- geldi. Türk milletinin kabiliyet ve va- ediyoruz. Cümhuriyet ilk 1929 yılında 
battmdn olmak üz.ere 475 kilometre in- len nutkun metni şudur : sıflanna en iyi teşhisi koyan ebedi Şef demiryolu bütçemizin vat".idatı bir mil-
şaatın ikmal <!dildiğini ve bu suretle Muhtcrenı uı..andaşlar : Atatürkün }'arattı:;:~ inkılap ve Kema- yon 179 bin lira iken 1937 senesi bütçe-
cümhurjyet hükümetinin vücuda getir- Vekil Arkada !anınız. lizm rejimine Mudanya ve Lo7.andan mizin varidatının 36 milyon liraya ka-
diği hatların uzunluğu .şimdiye kadar Büyük Millet Meclisinin güz.ide bir sonra yurdu demir ağlarla örmek sw-c- dar yükseldiğini iftiharla söyliyebilirim. 
açilnnlarla beraber 2975 kilometreye heyeti ve mebuslanmızla büyük ordu- tiyle milli birliği ve siynsi, iktısadi ve Erzincan hattının inşasında hizmetle
baliğ olduğunu ve bunlar için inşaat, muzun yüksek kumandanları, hükümet askeri bütünlüğü vücuda getiren cüm- ri scbkeden fen adamlarımıza, ınemur
malzeme, lokomotif ve vagon parçası ordu, Parti ''e halle ve matbuat mümcs- hurreisimiz Milli Şef büyük İsmet İnö- lannuza, müteahhit ve işçilere yüksek 
olarak 342 milyon lira sarfedildiğini sillcr.i bir arad:ı Erzincan istasyonunun nünün :şaşmaz Jlrogramına 1."e azmilira- huzurunuzda bir daha ve alenen tcşek
ka} detti. açılma törenimlc bıılumnak ve· sizi se- desine borçluyuz. kür ederim. Hatlarımızm milletimize ve 

Yusuf Razi bu hattın Çetinkaya - Er- liunlrunak ve tebrik etmek üzere bura- Cümhuriyetin iptii sından beri mun- komşu milletlere ve yüksek insmılık 
zincan ve bilhassa Divr.iği ile Kemah ya gelm.i§ bulunuyoruz. tazam bir program , .:! tertip dahilinde alemine :hayırlı ve mübarek ohnas.ını di-
arn ındn başka hatlarla kat'irıen kıyas Erzincan ,.e havalisiuin .foilakar ve deıniryo1Jarımızın insasına de''3Ill et- ler sizleri de candan tebr:k ederinL 

mütahassıs bir doklor gönderilme:sini 
telgrafla istemiştir. 
İzmir müddeiumumiliği mahalline, 

operatör B. Ali Rizayı göndermiş, ya
pılan otopside eşin kadının karnında 

bulunduğu anlaşılnuşf.ı.r. 

Haber aldığımıza göre, eş kendiliğin
den gelmeyince her hangi bii müdaha
lede bulunmak, kabilelere teveccüh 
eden bir iş değildir. Böyle bir vaziyet 
karşısında aneak bir kadın hastalıkları 

mütahassısı operatörün müdahalesi icap 
etmektedir. 

-*-
otomobil kazası 

Dün sabaha karşı saat 4 raddelerinde 
konak tarafından Alsa.ncağa sür'atle git
mekte olan taksi 24 sayıda kayıtlı oto· 
mobil Mustafa Enver caddesi önünden 
geçerken kordona çıkmak üzere bulu
nan taksi 11 sayıda kayıth otomobil ile 
çarpı.şm~tır. 

Hcrikisinin içinde yolcular olmasına 

rağmen yolculara bir :şey o1mamış, yal
nız otomobillerin ön rokkmnlan par
çalaruruştır. Zabıtaca tahkikata el ko
nulmuştur. 

• * Dün limanımıza gelen İzmir vapu
ı unda dört kişi, hırsızlık suçu ile yaka
lanarak adliyeye verilmişlerdir. 

ŞEHİR ornLi 
Kordonda belediyece 400 bin :lira sar

fiyle vüouda getirilecek şehir QtclitJ.iı:ı 
Planları nafıa 1:ekaletince ufak bazı taS" 
hihlerle truıdik edilerek gelmi§tir .. 1ktı· 
sal vekfıleti turizm bürosu da otelltı 
plfınlarmı tetkik etm~c;tir. . 
İzmir l>elediycsinin yaptıracağı fehJi 

oteli memleketimizin en modem ve bC1 

türlü konforu haiz ilk oteli ola~t.Jt'·· 
Otelin her odasında &cak su terübalt ,,c 
balkon bulwıacaktır. 140 yataklı şcbıt 
oteli 939 senesi içinde inşa edilmiş ol:ı· 
caktır. 

İSCİRALTI PLAJI 
Vilayetin yaptıracağı İnciraltı plAf 

\"e oteli etrafındaki etütler de son safb11
" 

eladır. Bu miies.seseler de kı.ş mevs.iıJliı1" 
de in§a edilecektir. 

---111 , 
Bir Türk • Yunan şirketi 

kurularak raaliyete 
geçti- . 

Bir Türk - Elen şirketi faaliyete gcÇ 
mis ve küşat resmi yapılnuşlır. Türkofı· 
si; teşebbüsü ile kurulan bu şirket ;ı.ı 
memleket ticaretinin inkişafı için pcr 
fırsattan istifade edecek ve iki ıne.ııJc• 
ket dı_ş ticare~ dairelerinin himayeSİ11c 
mazhar olacaktır. 

pwma&iW"~ibAAAA !JitDiiG22'.1"/...N"~u?'"....l.JCOU'O..ZZ477~ ~ 

Görülmemiş bir program.·--·· Zevkine payaıt 
olmıyan iki lilim .. Bugün 

ültürpark Sinema sınırı 
lzmirin · sayın halkına en büyük 

hediyesi olacaktır 
FRANÇIZCA sözlü LAHABEN ERA 
VİCDAN 
MÜCADELESİ 

Fransız sinelT'.a aleminin en m~ 
taz artistleri RENE SAİNT - CYR
JEAN GALAND - JULELES BE
Rİ ve SİGNORET tarafından müs
tesna bir zevkle yaratılllll§ hey 
canlı biıyük a,.c;k ,.e ihtıras macerası 
Mevzu tamamiyle .aile hayabndan 
alınmış olan bu .filim, parasına, ser 
vetine ve h<?r tUrlü saadet vasıtala
nna güvenerek genç bir kızla ev
lenen ihtiyar bir adamın çektiği ıs
tırabı musavver cidden görülmeğe 

değer büyük bir eser 

Dünyamıı en büyük !İspanyol dıın· 
söz ,.e -şantözü Asrın Kamıeni 

JARAH LAN DER 

Tarafından yaratılını~ enfes İspan· 
yol dansları, şakrak ve neşeli İs
panyol şarkılariyle bezenmiş olan de 

recede nefis bir {ilim 

AYRICA: FOKS JURNAL 

FİATLER: 20 - 30 Talebe pazar günii 15 - 20 diğer günler 10 - ı5 
kur ;tur .. Biletler Kültürpark gi~lcriyle otobUSlerde ~tılmaktadır ... 

SEANSI.AR: Her~ Vicdan mücadelesi 5.10 ve 9 da I .. AHABE1''1mJl. S 
3..29 ve 7.10 da CUMAK1'ESİ ve pazar U.45tc1 .. ııhabencra ile başlar. I 
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PiYango 
ı- BAŞTARAFJ 6 .iNCİ SAHİFEDE -
ı~ bin lira 21'76~ No .. ya 

Cümhurreisimiz 
faaliyet· e k · 

r 
e 

t e Sonları (62) ile biten numaralar iki~ 
~er lira amorti knzanmışlardır. 

12000 lira 13962 No. ya 
ıocco lira kazanan 1644S 

1000 Lİl?A l\:AZANANLAR 

!!45lG 24597 38215 11550 
:,oo LİRA KAZANA1''LA.Iı 

28194 27199 7163 37661 17853 27038 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

kezlerimizde İsmet İnönü mahalli ve 
Dıillt ihtiyaçlar üzerinde derin tetkikler
de bulunmuşlardır. 

GEMİ İNŞAATI 
Gemi inşaatının ve denizciliğin mü

hhıı bir merkezi olan Bartında reisi
eUınhurun tetkikleri gemi inşaatı üze
linde temerküz etmiş, büyük Şef gemi 
ilı§aatının bir müddetten beri azalması
!Wı sebepleri hakkında alakadarlar ta
ra!ından verilen izahatı ehemmiyetle 
karşılamışlardır. 

Zonguldağa müvasalatlarında reisi
elimhur bütün hallan ve işçilerin coş-

1\lll sevgi tezahürleriyle karşılanmış ve 
gerek madencilik teknisyenleri, gerek
le işçilerle temasta bulunarak kömür 
~tımwn bir kat daha artması im
k4nlarını tetkik buyurmuşlar, bu en
düstrimizin takip ettiği seyri takip et
nıişlerdir. ReisicUmhur amelenin ihti
yaçlarına en yakın bir alili göstermiş
ler, derin tetkikler yapmışlardır. Şef 

halkı ve .işçileri bir kat daha teshir et
nıiştir. 

HAVZADA 
Havzada İsmet İnönü kömür istihsa

lltını arttırmak için ne gibi tedbirler al
aıak }Azım geldiğini esaslı bir surette 
araştırmış ve buna mUvazi olarak kö
IDÜr fiatlerinin indirilmesi lüzumu üze
lindc durarak bunun nasıl kabil olaca
iuu tetkik etmiştir. Diğer taraftan ame
lenin vaziyetinin ne suretle ıslah oluna
eeğı ve bir Gn evvel esaslı şekilde işçi
lerin terfihi reisicümhurun tetkiklerine 
mevzu teşkil eylemiştir. İsmet İnönü 
amelenin dileklerini büyük bir alaka ve 
amimiyetle dinliyerek meselenin bebe-

mehal pratık bir hal suretine bağlana- ı 

cnğını beynn etmiş ve halkı büyü!>; bir 
memnuniyet içinde bmıkınıştır. 

KARABÜKTE 

SAVARONA YATI:NDA 
Sn\'nrona yntı, 11 (A.A) - Anadolu 

ajansının 1~ususi muhabiri bildiriyor : 
Reisicümhur İsmet İnönünü hfunil 

Karabükte bu sabnh tctkikatına baş- bulunan Savarona yatı dün öğleden 
lıyan rcisiciimhur Türk endüstrisinin en sonra İneboludnn hareket etmiş ve dün 
ehemmiyetli bir merkezi olan bu mer- akşam saat 20 de Anınsraya muvasalat 
kezde yer yer yükselen fabrikaları bi- ederek geceyi Amasra limanında geçir
rer birer gezmiş ve her birinin faaliye- miştir. 

1871 20074 37587 32418 20851 21244 
39691 31085 12276 '"8730 14232 34246 

7108 )2818 27989 29247 31714 19055 
200 LİRA KAZANANLAR 

31751 7365 3020 28411 5021 1154 
19420 6357 38455 29674 23779 2356 

5179 1526 34374 14730 34374 14730 
3551 18919 13279 10996 17293 35517 
1852 30506 7902 34191 33845 35762 
751 

100 LİRA KAZANANLAR 
ti, istihsal kabiliyeti, .istihdam edeceği Reisicüınlıurumuz bu sabah saat se
işçilerin mikdan hakkında izahat almış- kiz buçukta limanı dolduran halkın sa-
tır. mimi tezahürleri arasında Amasraya 17168 5329 17!301 6793 6565 25490 

Karabükteki tetkiklerin en ehem.mi- çıktılar ve halkın ihtiyaçlarını dinleyip 29408 34.800 17452 265G2 35442 23535 
:retli bir mevzuu, tnbii olarak, milli mü- not ettikten sonra otomobil ile Bartını 5915 4504 25603 27817 5326 16533 
dafaa ile alakadar endüstri faaliyetidir.. teşrif ettiler Bartında heycc:ınlı tezahü- 16406 38628 10938 8132 7357 7373 
Reisicümhur burada yapllmakta olan ratla bulunan vatandaşlarla dolu cadde- 5515 39687 7195 14115 32059 37840 
büyük top fabrikasına ait izahata en bü-1 yi yaya olarak geçtiler ve kaymakam- 30234 27910 27495 33451 12967 33009 
yük bir ehemmiyet vcnniştir. Bu fahri- Jık binasında muhtelif mesleklerden bir 29185 28508 347 4142 22759 14967 
ka gelecek sene zarfında faaliyete geçe- çok Bartınlıları dinlediler. İhtiyaçları 20030 LİRALIK BÜYÜK ~IÜKAFAT 
cek ve milli müdafaa ihtiyaçlarının hakkında sualler sordular ve not aldı- 550 31392 21212 11870 1187 19698 
esaslı bir kısmına Türk tekniği ve eme- lar. 9381 15195 12295 16031 22812 2509 
ğiylc cevap vermeğe başlıyacaktır. Saat 11.30 da Bartın limanında kendi- 34327 6690 4225 4951 787 28618 

Cümhurreisimiz Karabükten öğleden !erini bekliyen motöre binerek Bartın 8493 5705 21972 31571 5559 5783 
sonra ayrılmışlar, yollarda tetkiklerine boğazına geldiler. Ve açıkta istim üze- 29336 11179 37346 25199 34910 20734 
devam etmişlerdir. Çankırıdan geçerek rinde bulunan Savarona yatma geçtiler. 12475 22308 9232 6972 22449 35108 
yarın Ankaraya varacaklardır. Bir çok motörler reisicümhuru hamil 21234 37789 32580 14043 

Millt Şefin partimiz.in fevkaH'ıde kon- motörü takip ediyordu. Savarona yatı İkramiyelerin hepsi s:eki!dikten sonra 
grcsindcn sonra memleket içinde geniş saat 13.30 da Zonguldağa müteveccihen numara dolabınd:ın 46 num:ıra daha s:e
bir seyahate çılanaları ihtimali kuvvet- hareket etti. kilnıiş ' 'e yukand:ıki numaralar onda 
lidir. Zonguldak, ıı (A.A) - Anadolu bir hesabiyle 50 şer lira kazanmışlardır. 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 10000 liralık müki'Uat 17129 Nurnara-
Karabük, 12 (Hususi) - Re.isicürn- Reisicümhur İsmet İnönü Saat 16 da ya isabet etmiştir. 

hur İsmet İnönü bu sabah saat sekizde ' Savarona yatiyle Zonguldağı teşrif bu
Karabükü teşrif etmişler, inşaatı sür'at- yunnuşlar ve rıhtımı, sokakları doldu
le ilerlemekte olan çelik ve demir fahri- ran halkın alkışları \'e randan tezahür
kac;ını gezerek salahiyettarlar tarafın- !eriyle karŞllanmışlardır. 

., •.•.....•..•...•........................ ,. 
• • 
~ Bir İki Satırla a . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dan verilen tafsilfıtı büyük alaka ile İsmet İnönü doğruca viliiyet konağı-
dinlemişlcrdir. Reisici.imhurumuz. me- na gitmişler ve orada ZongulcJağın ihti- Bir müddetten beri İstanbu1da Deniz
murin kolonisini de z.iyaret ettikten . yaçları \'e amelenin geçimi hakkında 
sonra hususi trenle yollarına devam et-,1 etraflı malumat nldıktan sonra saat 19 
miş1erdir. da trenle hareket etmişlerdir. 

bank şubesi kadroları için çalışan bay 
Haşmet Dülge diin sabah İzmir vapuru 
ile avdet etmiştir. 

Yugoslavya intihabatı 
* Danimnrkadan bir firma yağlı to

hum küspesi istediğini Türkofise bildir
miş, Tilrk ihracat evleriyle tanıştırılma
sını istemiştir. * Ödemişin Gerçikli köyü öğretme
ni B. Mürteuı Tannkulu Dereköy öğ
retmenliğine tayin olunmuştur. Hükümet partisinin muzafferi

yeti ile neticelendi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
~ Gelenler gidenler i . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Stoyadinoviç radyoda bir nutuk ~öyl~Ji Türkiyenin Stokholmdnki fahri kon-

ö İn solosu İsveçli B. Erik Valter Ankaradan 
Belgrad. , 12. ( .R .. > - tihabatın bü-1' ald. ığı·b·ildirili.yor. Bu.n.ların h. aricinde B. lparlak. m. uvaffakı. ye·tini· · ve. muhalefetli-

alf>- lm ~ehrimize gelmiştir. 
llbı neticelerı henuz m u.uı o amakla Vıyotiçın faşıst partisı 30 hın rey toplı- derlerının hezımetını teyıt etmektedir- . .. . . 
be be "ft~· kil B Sto din · · · bilmi' · B d k h 1 Adlıye mufettışı B. Khım Tuna Ban-ra r ~ .. e . ya ovıçın nya- ya ştır. u a pe e emmiyetsiz- er. Bunlar arasında bilhassa Sırp de- d . 
-...: altındaki h"'-''- t partis' · dir kr . . . . . ırmadan, Sınop ı;aylavı B. Haklo Ve-....... ua.wne ·ının par- . mo at partısının lıderı Davidoviç Sırp · 
lak bir muzafferiyet kazandıgvı tahak- d R d'k l rtis' . l'd . T if ' . ral Istanbuldan, Müddeiumumi B. Ke-. . . Belgraddan bil irildiğinc göre reyle- a ı a pa ının ı erı r unovıç, maledd' İsta b ld lmi 1 dir 
L _k tmektecJ.i y Isk 8 9 h"k" y 1 ·n· . . . f' ın n u an ge ş er . -.u e r. enı opçına mec- rin yüzde 5 , u u umet, yüzde 41,1 i ugos av nu ı partısının şe ı sabık ge- D . . 
,._. d B St din · · · t ta al . k . en17Ji saylavı B. Kazını Samanlı 
.u:>ın e · oya ovıçın vazıye e - muhalefet tarafından kazanılmıştır. Fa- ner Yıv ovıç ve Maceke iltihak eden . . . . . . .. 

· l h"L'- l v • did .. ı div .. . Denızlıye, Vali muavını B. Cavıt Un-
mamıy e iUUlll o acagını şım en soy- kat yukarıdaki rakkamlara göre bu nis- ger muntehıpler bulunmaktadır. , . . . 
'-- k fimk·· d'' B ı d ta d hil l B 1 ver Ankaraya gıtmiş.1erdır. mme m un ur. e gra a o - betler yüzde 54 ve 46 olarak tashih edil- e grad, 12 (A.A) - Kat'i neticeler 
duğu halde hüküınet partisinin büyük mek icap eder. şimdi merkezi intihap komitesi tarafın-
fehirlerde kazandığı ekseriyet üçte iki Yugoslavya intihap sistemine göre, dan tasnif edilmektedir. Bu neticeler 
derecesindedir. Eski İskopçina meclisin- ekseriyet kazanan liste doğrudan doğru- Stoyadinoviç listesinin kazanmış oldu
('le hilkilmetin taraftarı olan mebuslar ya bütün mevkilerin beşte üçünü kaza- ğu mm·affakıyetin ehemmiyetini gös-
194 idi. Muhalefetin en kuvvetli grubu nır ve mütebaki beşte ikiyi de, kazanı- termektedir. Bu muvaffakıyet dokuz 
olan Maçek partisi 60 kadar mcvkie sa- lan reylerin mütenasiben, ekalliyet lis- eyaletten yedisinde pek parlak ve mü-
hip bulunuyor, fakat müzakerelere işti- nakaşa götürmez s k'ld k t'" Im şt 
hk etmiyordu. Şimdi bu vaziyet, kesif tesiyle paylaşır. Böylece yeni İskopçina M ki "f ~e ı e a ı o u ur. 

meclisinde hükümet taraftan 300 _ 310 ace n nu uz v~ tesirinin köylü muha-
bir ekserivet k<>7<>nmıc: olan hükümet fızlann tazyikile k dis' · .. t · 

J -~·-,. mebus ofacak, muhalif mebuslar ise GO en ını gos ermış 
lehine değişmiştir. 70 ten ibaret kalacaktır. olduğu Sava ve sahil eyaletlerinde hü-

Pard, 12 (Ö.R) - Yugoslavya inti- kümet listesi bir çok Arrondismanda 

Hataya eczayı tıbbiye 
ve kumaş göndereceğiz 

Hatayla ticari münasebata girişmek 
istiyen bazı yerli ihracat evleri oda va
sıtasiyle İskenderun ticaret odasına mü-
racaate devam etmektedirler. Hataya 
eczayı tıbbiye, parfümeri, yerli kumaş, 
yazı makineleri de sevkedilecektir. 

Mi1li bankalarımızdan biri Hataya 
yapılacak ihracatta mühim kolaylıklar 
gösterme kararını almıştır. lıabatı neticesinde başvekil Stoyadinovi- Belgrad, 12 (A.A) - Saat 22 de baş- galebe çalmağa ve bir çok ~ar 

çin partisi beklendiği gibi zafer kazan- vekil ve hariciye nazın Stoyadinoviç kazanmağa muvaffak olmustur. 
Belgrad rad d '-- tt bul ~ • • • • • • • • • • •• • • ı ı ı ı ı • • • • • • • • • • • • • • • • ı • • • • ı • ınakla beraber bu mevkiin Belgrad rad- yosun a ı.x.·yana a una- Siyast mahafilde 11 birinci kanun gu" _ • K • 1 k • 
ak demiştir k. :.· ıra ı apartman :. )'osu tarafından dün akşam ilfln edildiği r 1 

: nünün üç seneden beri Stoyadinoviç • • 
derecede mühim olmadı~'l anlaşılıyor.. - Yugoslavya Radikal birliğinin mu- hü.kümeti tarafından takip edilmekte : Şehir gaz.inm;u arkasında 1382: 
Dün gece Belgrad radyosu emsalc;iz bir zafferiyetini tesit ettiği şu sırada bütün olan siyaset lehinde parlak bir tezahür :sayılı (Gül sokak) ağzında denize: 
%8.ferden bahsediyordu. Bugün öğleyin mesai arkadaşlarıma ve memleketin her teşkil etmiş olduğu bariz bir memnwıi- : nazır konforu havi yedi odalı yeıüi 
1935 mayısında yapılan intihap derece- tarafında ı·ey1crini listeme veren yüz yetle beyan ve hükümetin memleketin 5mşa cdilm.iş bir ev kiralıktır. 5 
sinde bir zaferden bahsedilmiştir. Mez- binlerce vatandaşa hitap ediyorum. kalkınma siyasetini tahakkuk sahasına 5 Görmek ve görüşmek isüyenlerin S 
k<ır intihabatta hükümet listesi 1748000 Bunların hepsi de vatanları, büyük Yu- isal etmeğe otorite ile devam edebilece- :gazetemiz idarehanesine müracaat- S 
:tey, muhalefet listesi ise 1.075'000 rey goslavyamızın ilerlemesi ve büyüklüğü ği ilave edilmektedir. ileri. 5 
k l . . 1 k 1 d •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····"· azanmıştı. Bu akşam malfun o an res- ıçın rey erini ulJanmış ar ır... Bütün 

SON HABER 
,:· . '~ 

B. Millet 
Şurayı Deviet 

zakeresi 

Meclisinde 
kanununun mÜ· 

tehir edildi 
Ankara 12 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Refet Canıtezin baş

kanlığında toplanarak ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları ka· 
nununun dördüncü maddesinin değiştirilmesine ait kanun layıhasiyle 
gümrük tarife cedvelinin 7 56 numarasına giren tazyik veya temyiz 
edilmiş ve metre mikabı üzerinden gümrük resmine tabi tutulmuş 
olan gazların safi siklet üzerinden resim veren eşyaya kıyasen mevzu 
bulundukları zarf ve ambalajlarının resimden muaf tutulmaları lazım 
geldiği hakkındaki tefsir mazbatasının ikinci müzakerelerini yaparak 
tasvip etmiştir. 

Ruznamede bulunan Şurayı devlet kanun layıhasının müzakeresi
ne geçilmesi üzerine söz alan Refik Şevket İnce mevzuu bahis kanun 
layıhasının ehemmiyetine işaret ederek kanunun tetkikine imkan ve
rilmesini ve bu maksadla müzakeresinin çarşamba içtimaına tehirini 
istemiş ve bu teklif kabul edilmiştir. 

Meclis çarşamba günü toplanacaktır. 

Erzincan Halkevinde 
Belediye tarafından bir zi:vafet verildi 
Erzincan 12 (A.A) - Erzincan tren hattının açılması münasebe· 

tiyle gece saat 20 de Halkevinde vekiJlerimiz, saylavlanmız ve misa
fir generallerimiz şerefine belediye tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

Erzincan saylavı Abdülhalik Fırat Erzincan hattının açılmasından 
mütevellit sürura terceman olarak heyecanlı bir nutuk irat etmiştir. 
Müteakıben ilk okul öğretmenleriyle minimini erkek ve kız talebeler 
milli oyunlar oynamış ve alkışlanmışlardır. 

Vekillerle mebuslar ve bütün misafirler saat dört, beş ve altıda kal
kan hususi trenlerle Ankaraya hareket etmişler ve istasyonda vilayet 
ve ordu ve kalabalık bir halk tarafından uğurlanmışlardır. 

lsveç krali kupası 
Fransa Danimarkaya mağlup oldu 

Paris 12 ( ö.R) - lsveç kral kupası için yapılan tenis şampiyonluk 
maçının dömi finalinde Fransa tahmin hilafına Danimarka tarafından 
2 ye karşı 3 ile mağlup edilmiştir. Diğer dömi final maçı yakında 
Stokholmde -Isveç veya Almanya- kanunu sanide Danimarka ile kar
şılasacaktır. $imdiye kadar kral kupasının hamili olan Fransa bu ku
payı kaybetmis bulunmaktadır. 

Ukranva, Almanyaya kenJi top· 
raklarına göz dikrrıemesini 

ihtar ediyor 
Moskova 12 (Ö.R) - Ukranya icra komitesi reisi B. Petrovski bir 

nutuk söyliyerek Alman hükümetini Ukranyaya karsı genişlemek 
fikrinden sakınmağa davet etmiş ve demiştir ki: 

« - Ruslar, nereden gelirse gelsin, her hücuma karşı haklarını mü
dafaa edeceklerdir. (Bu sözler aynen B. Stalinin sözleridir.) Sovyet 
Rusyaya karşı el uzatanlar öyle tedip edileceklerdir ki buna teşebbüs . 
hevesinden büsbütün vaz geçeceklerdir.» 

B. Petrovski Ukranya ve Rus hükümetlerinin Ukranyayı her tehli
keye karşı birlikte müdafaa edeceklerine yemin vermiştir. Bundan 
sonra Okranya Kızıl ordusu kumandanı söz alarak dem istir ki: 

c- Kızıl ordu mücadeleyi 1914 - 18 de olduğu gibi R~s arazisinde 
yapmıyacak, fakat ecnebi arazisine nakledecektir. 

Tepecikte bir hadise oldu 

Oyun kavgasında iki 
kişi bıçakla yaralandı 

Ortalığı yatıştırmak istiyen lsmail 
bir bıçak yarası almıştır 

Pazar günil Tepecikteki kahvehanede 1 kalaşıyor, oyunlarına müdahale ediyor 
hiç yüzünden çıkan bir münakaşa kav- Kuzımın, oyuna müdahale etmemesi 
gaya müncer olmuş ve iki kişi bıçakla hususundaki tenbihine kulak .asmıyan 
yaralanın~ hastahaneye kaldırılmıştır. Konyalı Mehmetle başlıyan münakaşa 

Yapılarda ustalık yapan Kazım ve kavgaya müncer oluyor . Konyalı Meh
Hasan kahvehanede kağıt oyunu oynı- met bıçakla Kazımı başından ve göğ
yorlardı. Kahvehane kalabalık değildi. sünden yaralayıp kaçıyor. 
Kahvehanede bulunanlar da oyunu sey- Bunlar kavga ederken ortalığı yatış-
re dalmışlardı. tırmnk istiyen Ismail de Abdullah ta· 

mi neticeler muvaffakıyetin derecesini bu vatandaşları samimiyetle ı-elfunlar 
biraz daha azaltmıştır. Filhakika hükü- ve kendilerine hararetle teşekkür ede
rnet listesinin 1.660.000 rey topladığı, riın. 

buna mukabil muhalefetin l.37G.OOO rey Son alınan haberler Stoyadinoviçin SiNEMASI 

Bir aralık kahvehaneye gelen Kon- rafından yaralan~tır. Yaralılar hasta
yalı Mehmet .isminde biri keyif halinde neye kaldırılmış, suçlular yakalanmış
oyun oynamakta olan bu adamlarla şa- tır. 

lı• ~ ................................ ~ ... ~m, 
7 Birinci kanun Çarşamba matinelerinde İsınetpaşa buknnda 

ti •:ııw r1flMW:•~ 

1 Elhamra idares · nde 1 

MJLLİ KÜ'J'ÜPHAl'1E Sİ IEMASI 

BUGÜN 
Senenin en biiyük Fransız filmini takdim eder 

Aşk Bahçeleri 
Neiis ve harikulade güzel bir Fransız lilmi-

naş rolde : Son senenin en giizel Fransız yıldızı 

Vluane Romance Piere Ernoir Louis .Jonueı 
SEANSLAR : 3 - 5 - 7 ve akşamlan da 9 da başlar 

Cumartesi saat 1 de talebe 15 kuruştur. Pazar günü saat 11 de çok ucuz 
aile matinesi Salon 20 koltuk 30 kuruştur l··-------------... -----.ı EL 

. Bugünden iti haren 
Beklenilen büyük program 

Dilber İspanyol artist ve şantözü 

IMPERIO ARJANTI Ain 
Büyük sehhar temsili 

E CÜLOS GECELERi 
Carmen romanından filme alınan bir şaheser 

Ayrıccı zengin teferrüat 
Telef on 3646 

SEANSLAR : 2.30 4-30 6.SO 9 
CUMARTESİ • PAZAR 12 2.30 4-JO 6.SO 9 1 

·" 

TEL: 4065 TEL: 406S 

·Yeni Sineınada 
. 

Görülmemi; zengin program • 4 Sa t Otuz üç 
Jıısım birden 

Türkçe izahatlı FOX JURNAi.. 

1 - KARA KORSAN 
Sözlü Şaheser 

Türkçe 

2 - BiR MiLLETiN ISTiKLALi 
Kahramnnlık rekoru - Dehşet ,·erid Ko,·bay filmi 

Fiatler : 20 - 25, talebe 15 • :?O SEANSLAR : 1,15 3 • 7 de 



::zs:s::: •e: 
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karşı ŞEYTA Zehirli gazlara ~---············· 
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VE KUMP/-_NYASI 
...... llliiiiia .... !!!11.msl ................ 118il!ll::~~~WC~4G4 .. lilmlii::881 

Ev ilikten şifa 
YAZAN : Dr. A. G. 

Erkekler icin evliliğin faydalı olup 
olmadığı eskiden münakaşa edilirdi. 

Büyük Ve macera romanı .,.~, Uzun ömür mütehassısı meşhur Alman aşk 
-82- hekimi Hüfland çok yaşamak için evlen

meği iyi bir ilaç olarak tavsiye ettikten 

Aydında ieneral H. Rizanın nezareti 
altında bir film gösterildi 

Bütün benliğini bir hiddet ve kin ka-. gibi ellerini birbirine vuruyordu. 1 ·onra hekimler.in çoğu onun tarafına geç- A~l "'mda c. M. p. Vilayet kongresi perşembe günü toplanacaktır. Eko• 
ıırgası sarstı. Salon birden karardı. rnic:lcr,, ... de gene Alınan filozofu Kant nomi ve yerli haltaSI büyük aJAka içinde başladL-

Deri atılmak ve bu mel'un herife la- Sahne aydınlandı. -1.c~dis.i d.erslcr~~i bile kadı~-l~r .. ~ din- Gripten kapanan mektepler açıldı.-.. 
f1k olduğu cezayı halk ortasında ver- Perde açıldı. Jeınc.s.n~ tanamınul edemedıJı ıçın - AyJın, 11 (Hususi) _ Belediyemiz _ dm sıtma mücadele tabipliğine, Malatya 
menıek için kendini güç tuttu. Lornns Lclya, bir ilk bahar dekoru için- bekurlıgı µclc sena ettiğinden uzun ömür şehir ve halkın :yn.kacak ihtiyacını kar-1 ( ~-~·.~· ~ su işleri fen memurlarından Hayati Ki· 

Şiddet, böyle yerlerde ekseriya hak-' de gözüktü. ınütchass.ı ın•n söı.lcrinc inanmoyan
1
nr ~ılamak üz.ere odun sevki hazırlıklarına f z ,, , ~%~ "' -~ ~ per de Aydın su işleri müdürlüğU fen 

lıyı haksız çıkaracak neticeler verebi- Karanlık bir salon karşısında tatlı da haylıca bu1unurdu. devam etmektedir. f, ,~~· ;tf.:: ·'(- .. ~ memurluğuna tayin edilmişlerdir. 
lirdi bir ziya ile yıkanan sahnede Lorans gü- Furelerle insanlar ara.>~nda - tabii Orman idaresinden aldığı müsaadeden 'Q.;l"" .• ",...,.:?~ı: ·l ' 

Karjakın burada, bu suvarede bu- zelliğinden bir kaç misli daha gfüelleş- fiziyoloji bakımından - haylıcn benzer h 1 tıl 1 d 1 kl. -~· ~ /j$•;j 
uzır u mış o an o un arın na ı geçen- ~ ~~jtF'" 

lunması pek tabii idi. Çünkü o böyle mi.şti. lik bulunduğu anlll§ılarak far~ler üzerin- 1 d d d ı ı d 1 ,,~ · , ,Y-.j#" 
e;: c c\•aın e en süre ~ i ve evam ı ~Ar:'.' ' q-,, • 

fırsatları hiç kaçırmazdı. Jan şimdi her şeyi unutmuş ve kem- <le tecrüb.: 1 r yapılarak onlardnn insan- yağmurlar münasebetiyle mümkün ola- ' · *" <t:,>tj " 

Jan .. Karjakın yanında topaç gibl baş- dini tamamen sahneye vermişti. ların iş:n .} arıyacak ~kam çıkarıl~ ğın- mrunı~tı. Son günlerde kesi mele hazırla- ; : t -·~ /., 
ka bir adam gördü. Iste nihayet Lornnsı bulmuştu. danberı erk •kler evlı oldukları zc.ınr.n el 1 hr" . b 1 d' d :;~., ft 

k k nan o un arın şe ımız e e ıye e- ' 
Bu adamı da tanıdı. Nihayet Lorans ... Sevdil!i ız arşı- -;e,.,e'den daha çok ya.].l~ıklnrı lll<'Y~~na posuna naklcdilıne::.ine başlarlllll§ ve /' 
Valbcrgerdi. sında idi. "~karılını,tır: Ş~ kaclar kı - fa~~lcr u~e- nakliyolın sonu alıııır alınmaz ucuz fi- " 1tt. 

Jan Lö Hclye, Valbergerin de burada Salonun karanlık kalnbalı~mı ve ses- rınde yumlan laboratuvnr te'::rubdenn:? ntle halka satılmasma başlanacaktır. 1 ı-.~ :1-. 

ZEHİRLİ GAZLARDAN KORUNMA 
ÇARELERİ 

Aydın, 11 (Hususi) - Tilin general 
Hüsnü Riza ile gaz mütahassısı kiınY*' 
ger Nuri (Korur) beraberlerinde zehir
li gazların :tahribatı ve korunma çarele
rine . müteallik faydalı bir filim getir
ınişlerdir. 

Bu filim~ park sinemasında bu akşam hazır bulunmasını garjp bul- sizliğini unutmuştu. go···.ıe .. - e\ hligin _verdiği kolaylı:;ı ifrat<> Bclc,diyl'.'miz ayni zamanda geçen se-ıl ~ ....... _. ... "" 
d Kendisini bu sessizlik içinde bütiin k ı ına ı. ~oturwem" ~rtı~· c ··· n~ de olduğu gibi halkın kömür iht.iya- ·~ 
Lornns Selya bu akşam şarkı söyle- hayrtını verdiği Loransla yalnız sanı- Kadınlara gelin~. onlar için evliliğin c nı kar!'>ılamak üzere büvük bir stok 

yecckti ya.. yor.du. faydasından, hatta şiddetle lüwmundn..T\ lıazırlam~k fikrindedir. · 
Re .. •· ·· bulundugyu kumpanyanın 'Lornns, balkın, dindnrane silkfıtu b l h dil B. k 1ısoru hiç ir va dt şüp e e · memiştir. ır er- Aydın n (Hususi) _ Milli ekonomi 

• hiç bir ücrete tabi olmaksızın saat do
kuzdan itibaren üç seans halinde evvel
ce gaz ltursla~ devam edCnlerle hal· 
ka gösterilmiş ve izah.at verilmiştir. 

(y ldız) ının muvaffak1yetlni g~eg .. e karşısında kadife kadar yumusak ve l b km k k · · • 
l v•.... ~ re ,nesi ıra a ' çocu yetiştırme;c \'e yerli mallar haftası münasebetiyle 

g ı~ olacaktı tatlı sesi ile klac:ik iirler terennüm cdi- d ih 1 d d d e . · · için tab~atin ver iği · liyaç ·a ın a a .. şcln·imiz ziraat bankası, tasarruf kwn- ı 
Bu da ·pek tabii 1di. yordu. ha şidde.tlidir. Kız. ço.cu!,'Ullun .bcbcklcrlo bartl~;ı olanların (Kunıharasındaki mık-ı 
Fakat Vft1berger neden mütemadi Onu dinlerken her- kes coşuyordu. ed 
ı • s.. · ,.. , - / ~ v c.;rnaroagı scvmcsı bıle bunu ısbat er. dar ne olursa olsun) kumbarasını açtı-

yen Karjakm etrafında dOlaşıyqr ve • Bır alkı§ saganagı... G k ~ k\ b km ktan h 1 ır 
oıuı karşı adeia hilrmetkfir tavurlar ta- , . Ağır perde yavaş yavaş kapandı. Eelnç cJ.1

1
'· çocu at'a a .. a lı oş an : rıp hankadaki hesaplarına yatırmaları-

B"tm· f . v en ı ~ten sonra çocugu o nazsa, eşı nı lemine çalışmaktadır. Bu ayın on se-. 
kınıyordu? k ı ışı. .•t •• erkek buna pek de ehemmiyet vermediği kizinci gününe kadar sürecek olan bu 

Yoksa Karjakta Loransın muhitinde . ı..orans Lelya, numarasını, va7.uesını 1 ld k h k" 1 ho 1 b 
. . . . ıa C\ aı·ısı e ıın ere ve ca ara aş hafta içinde mekteplerimizde şimdiye 

bulunan.kimseler arası.D.da . .nu•~ı? bıhrmıc:ti · k kalın · ) 
J " ••• "nd h kik fil · vurma tan geri az .. Onun içın m- kadar tasarruf kumbarası almamış ve-

Yoksa ... Yoksa?... . Jan .. Ruya alemı en a_ nt eını- • d 1 k k kl rd k" d · d • oın ~ ev enme er e c e ın en zıya e . t f h b lanl 
Bu düşünce, ihtimal ve şüphe er bir ne geçmiş gibi ~aşkın şaşkın etrafına .• . . . . ) a asamı csa ı açmanuş o ara, 

' . k tahıı hır ıhiıyaçtır. Ev1enmıyen kız ibir tasarruf kumbarası aldırmak veya 
ôenbıre Janı sardı. .ha ındı. k dil · b. k bey ı t k 

Ona (bir kadından kendini koruma- Karjakı1 ,..sağa sola omuz vurarak, - ·~~-· e~ne ır ~ca 
1
genmc; el ço · hesabı açtırmak keyfiyeti hafta çalışma 

sını) söylemişlerdi. sahnenin yanında kuli~ açılan bir ka- ter~ ut e en gen~ ayan.~r ne .er e~e programının başına konmuştur. 
B . k d d . --r· . tehlikele- pıya do<lru gid ... rken gördi.i. dcsmlcr - ruhun a muvazencyı temın Tasarruf tevdiatı sahipleri arasında 

ır a ın aıma onu 0 um · edemez. Be>kar kalmış kadınların çabuk . . 
rinden kurlarmı.ştı. Polis mUfettişi Ba- Kalbi burkuldu. muayyen tarıhlerdc kcşıde olunan kur-

ihtiyar!adıklarını ela herkes bilir. 1 d ı hi 1 • • d 
şe, son görilşmesinde kafasındaki şüp- Karjak nereye gidiyordu. a ar a · ıesap sa p erını memnun e e-

l • • B'ıraz evvel neden her kcsden fazla Evlilik genç kızların bazı hastalıkla- cck hir altıka gösterilecektir. 
heleri izale edici bi~ey söy ememıştı. rına bir eh deva olur. Eski 7.amanlarda 
Yoksa .. Acaba .. Düşmanları ile birlik ve hararetli bir tarzda Lorans1 alkış- Ziraat bankası, haftanın bu işleri için 

k b lamlştı ". g. enç. kızl,arda çok görülen kansızllığa, alakadar makamlara t.cbli!!atta bulun-olan ve ayni zamanda onu bir ço a- ~ 
direlerdcn kurtaran kadın.. LOrans... Dc.Jikanlt, kendini, kalbini işkenceye ısten, sara, sıra::ı~.hat~ .~erem ~as~ ık- ınak Ü7ere olduğunu hnber aldım. 
mıydı?... sokan bu muammalar altında eziliyor- lnrına ~arşı e~~~lıgı, buy.uk hekım l~k- ŞEHRİMİZDE EKOl\IOMİ HAFTASI 

Jan, artık kendine hakinı değildi. d rat tavsıye ettıgındenberı bir çok hekım- Aydın 11 (Hususi) - Bu sene yerli 
u.. . . . kT onun dediğini tekrar etmişlerdi. He- ' . 

Ne olursa olsun kafasını oyan bu mu- Bu aralık gözüne Vnlbt>rger ılı~ti. k" 1 1 1 d l\" . ,. b"l b . malları ve ekonomı haftası her seneden 
. ım er c a ay e en ·ıoner ın ı c enız- d h 1 k b" 1 

ıunmayı biran evvel hal etmek istiyor- Rejisör blr kösede. dud"!klarıncla bır . . •w• • a a p."lr a ır surette kut ulnnncnktır. 

d t b .. t tk'k a· d lerı san Jozlnra evlenmek tavsıye ettıgını Hafta ı·r·nde k ... h e ray . uz·· •• u. e ec:sum onu e ı e ıyor u. :s' ... v , :-. yerme um, 
af j k •.J· b k v •• •• de Zorald Hekim de elbette okwnuşsu- . . f d k . Antc f t v Otomatik adımlarla karşı tar a geç- anın ·enuıne a lıgını goruncc ye- ıncır, ın ı cevız, p ıs ıgı ve por-

ti. Knrjak ve arkadaşlarının bulunduk- rinden kımıldadı. Yanımı yaklaştı. nuzdur. ,, ~nknl f?bi ):erij mallarımızı istihltık ot-
ları grubun arkasına gitti. - Zannedersem, dedi, bir nralık si- Şimdiki kızlarda kansızlık ve öteki \nck her Yamndaş için ınilli bir 'borç ol-

Bir sigara yaktı ve kendi mevcudiye- zinle beraber çalısmak şerefine nitıl ol- hastnlıklar az görüli\rse de evlilik şim- ması hf11~kınılaki ulusal e~nollli :-te art
tini belli etmemek için gruba biraz da- muştum. dikilerin de bazı hastnlıklaniu geçirir. ~trma kurumu genel merkezince hnzır
ha yaklaştı. Jan onun bu söziine karşı hnyecanlı Mesclli kızlığında cllc.ri SOğ\lkWn çok anmış olan afiş ve lfıvhalar şehrimize 

Div herif bir aralık etrafına bakınca bir tarzda şu suali sarmalda cevap ver- çatlıyarak şişen bir bayan c11lendikten elmiJ vo umumi yerlere talik edilmek 
nmcazadesi ile göz göze geldi. di: sonra bu arızqyı uputur. Yüz.ünde,ltl kan suretiyle hnU-.ımızın bu milli vazifeye 

Sendeledi. - Mösyö Vnlberger ... Madmnzel Uo- cıbanlan çıkaran1 gccpleri vilc;udu iğne- !alakaları arttırılmıştır. 
Şaşırdı. rans Lelya beni knbul eder mi dersi- lenerck kaşınan, .nefes dnrlığından sıkıntı YILBAŞI BALOSU 
At'Zlndan küfür gibi bir homurtu çık- niz? çeken Joz bu h.nllcı:in hc~dcn birden 1 Şt-hrimiz Halkevi sosyal yardmı 

kevi sosyal yardım şubesi tarafından 

verilecek yılba.'iı balosu hazırlıklanna 
şimdiden başlanmıştır. 

Bu balonun pek neşeli bir hava için
de geçmesi için yukarıda adı geçen ku
rumun faaliyeti şimdiden göze çarp
maktadır. 

MEKTEPLf.."R PAZARTF..Si GÜNÜ 
AÇILDI .. 

Aydın, 11 (Hususi) - Şcbrhnizde 

sa\gın bir halde devam eden grip hasta
lıl,rı yüzünden üç gün evvel kapatılmış 

oLm mektepler ~tcsi günü (Dün) 
açılmıştır. 

TAYİNLER 

tı. .. Rejisör ise Jant c:Yildız> ın yanına bire kurtulur .... İşin - isterseniz siz bu- 1 şubesi luwrlıklnra başladı.. Aydın, 11 (Hususi) - Tıp fakültesi 
- A ... A ... A... götürmek için vesile arıyordu. na tuhaf deyiniz - en z.iyıidc. dikkate ı Aydın, 11 {Husus!) -'- Şehrimiz ·Hal- !138 mezunlnrın,fan Ahmet Yı.fdınm Ay-
Diye haykırdı. Adeta gözlerine ina- - Elhct ... Elbette ... Kabul eder ... çarpan tarafı kocası mesela btr vazifeyle ı-. -----'-'--...;... __ _.;.. ___ ~------...,,..---=-....,..--

namıyordu. Dedi. . . . .. .. vwnca .müddet evinden ayrıldığı vakıt j L•kJ • · ı•Jk de • bı•ttı• 
Jan, gayet sakin görünmcğe..çalışıyar- lstcrsenız &zi onun yanına • goture- genç kadının yüzündeki çıbanların, V'Ü- 1 erı n vresı 

du. yim. · \ cudundaki k~ıntının tekrar peyda olma- t 

Ağzından sigarasını çekli. ve sadece.. - Te.~ekkür ederim.·· sı ve kocası dönünce hemen kaybolma- • A 1 
- Bonsuvar!... -. ?eliniz. öyle ise... . . . ~ıd.ır.. Evlenmeden önce- belü günlerde j tı 
Dedi. Ikisı de bıraz evvel KarJakın gırdı- ıntızamsızlık gören, sancı çeken kızların takım müsavi gol

lerle berabere kaldılar 
Karjak put gibi olmuştu. ği kapıya doğru yilrüdüler. da evlendikten sonra bu hallerden kur-
Jan: Caz, gürültülü bir rumbaya başlamış- lulduklarını bayanlar pek iyi bilirler. 
- Görüyorsun ya .. Dedi. Simdiye ka

dar yaptığınız şakalarınu:dan zan etti
ğiniz kadar müteessir olmadım. Ölme
dim. Sağ ve . .. Sağlamım ... 

Karjak hala susuyordu. 
Şaşkınlığından kendini toplayama

mıştı. 

Eğer Jan ona ulu orta hücum etmiş 
olsaydı bunu şiddetle karşılayabilirdi. 

Halbuki Jnn tecavüz etmiyordu. Bu 
vaziyet kar§ısında onun taarruza geç
mesi fena neticeler verebilirdi. 

.fanın bahsetüği cşaka> div adamın 

kafasında bir ışık oldu. 
Her kes ona bakıyordu. 
Vaziy~li. kurtarmak ve fırsattan isti

fade etmek 1azımdı. 
Derhal avurt dolusu bir kahkaha sa-

vurdu. 
Gülüyordu. 
Amma nasıl ... 
Katılırcasına gülüyordu. 
Kasıklarını tutarak gülüyordu. 
- Şaka ... Evet ... Eve't ... Şaka ... 
11Ahi Jan çok tulıafsın vallahi... 
Karjakın etrafmdakiler de sebebini 

anlamadıkları halde haydudun kahka
halarına iştirak etmişlerdi. 

Jan ne yapacağını şaşırmıştı. 
Amcazadesinin vaziyetini kurtarmak 

için yaptığı oyunu anlamıştı. 
Bu sırada sahnede müsamereyi tertip 

eden heyet 07.asından biri göründü. 
Herkes sustu. 
Sahnedeki zat: 
- Bayanlar ... Baylar ... Dedi. Şim

di madmazel Lorans Lelyayı dinliye
ccksiniz. 

Etrnfdan alkış ve bıravo... Sesleri 
yükseldi. 

tı... Kadınlar için evliliğin bu türlü fay-
Pist, dönen çiftlerle dolmuştu. dasını neye atfetmeli?. Evliliğin verdiği 
Bunların arasında Hanri Subeyran manevi tesir, gönül rahatı denilse koca-

ile Tatiyana da v~ı... . . v• .b. sı muvakkat bir zaman için ayrıldığı va-
Tatiyana, tahmın edılebılec:gı gı . ı kit tekrar meydana çıkan rahatsızlıklar 

genç doktoru dans ederken mutcmadı- açıkta kalır. Kocasının kısa bir zaman 
yen Janın bulunduğu tarafa se-vketmiş ayrılması gönül rahatını bo7.acak birşey 
onun hu akşamki suvarcye sırf Lore~s değildir. Aksine olarak, kocası kısa ay
Helya için geldiğini anlamak istemış rılığında ticaretinden para kazanacak, 
ve .. · anlamıştı. yahut bolca harcırah alacak olursa dö-

Jan Lö Hdyenin sahneye dikili na-
zarlarındaki derin mana açıkça okunu-
yordu. 

Kontes onun nasıl bir cezbe halinde 
kendini her şeyden. muhitinden tecrid 
ederek tamamen sahneye... Loransa 

nüşünde yeni bir kürk manlo alması 

ihtimali gönül rahatını arttırır. Bununla 
beraber çıbanlar, kaşıntılar gene mey
dana çıkar. 

Evliliğin bu iyiliğini yalnız gönül ra
hatı ile izah edemiyen hekimlerden bn-

verdiğini görmüştü . zıları masajın fnydasııiı hatırlamışlardı. 
Yalnız bu kadar değil .. Ayni zamanda 

onun, Valbcrğin rehberliği ile sahne Halbuki çocuk korkusiyle masajdan 

k d k l. · div• d hit ol sonra hemen yıkanan evli kadınlarda 
apısın an u ıse gır gıne e şa -

muştu. çıbanlar, kaşıntılar gene peyda olur ... 

Hanri Subeyran, kolları arasında tut- Demek ki başka bir şey düşünmek IA-
v kad zımdır. tugu genç ına: . . 
- Şu Jan, dedi, ne mesud adam .. Ne .Hekiı:ıler d~,.~aytarlar da dıkkat et-

kadar zamandanberi göz1ediği en büyük mışlerdır: Evlılıgın hemen ilk zamanla

bahtiyarlık anını yaşamağa gidiyor. rında hasıl olan yavruların babalarına 
Fakat ben onu artık kıskanmıyorum. benzemeleri pek, pek nadirdir. Bir za

Çünki.i yanımda siz varsınız, kollarımın man sonra doğacak yavruların babala
nrasında sizi buluyor ve görüyorum. rına benzemeleri ihtimali daha çok olur. 

Tatiyana, can sıkıntısını gizlememek Bir kocadan dul kalan kadın ikinci ko
istiyen sahte bir neşe ile cevap verdi: casından birinci koca•nna benziyen ço-

- Aziz dostum, bu akşam bütün ilti- cuk doğurabilir. Baytarlar bu kaideyi 
fatı bana verdiğinizin farkında mısınız. haylıca zamandan beri bildiklerinden 
Daha fazla ileri gidecek olursanız babalarına bcnziyen, hatta hayvanın 

7.arafetin orijinal hududunu aşmış ola- daha önceki eşine benziyen yavru yetiş
cağınızdan korkuyorum. tirmck için kaideden istifade ederler .... 

Hanri, bu hitap ve ihtar karşısında İnsanlarda da öyle olduğu romanlara bi
şaşırm ış gibi genç kadını tetkike ko- le girmiştir. 
yuldu. Bunu izah etmek için de evlilik ha-

Oçok • Alsancak maçı heyecanlı oldu.. iki taral 
ta güzel oynadı.. Oçok,iki puan larkiyle başta.. 

Senenin en zevkli, heyecanlı ve güzel 1 betti. Maçtan evvelki haleti ruhiye maç
ı;por gününü pazar günü seyredilen üç tan sonraki görünüş arasında epice fark
ınaçta ya§amış olduk. · Stadyum, diğer lar vardı. Bitaraflığına inandığımız bir 
haftalarda olduğu gibi tenha değildi. zat maçtan sonra bize: 
Fazla lcalabalık ta aayJam

0

azdı, Çünkü - c Netice beraberedir, dedi. Fakat 
lzmir stadı Altınordu - Altay karşılaş- her hangi bir yerli hakem bu maçı idare 
malannôa daima en az 2000 ;eyirci top· etıpiş olsaydı. Üçok takımı bir veya iki 
)ayabilmrşti. • gol farkile sahadan galip çıkardı.> 
BUsbüiü~ .orta.dan kalkmasını gör- Filhakika Üçok - Alsancak maçının 

Clüğümüz fudbol rekabetini pazar günü hakemi, Çekoslovakyalı antrenör B. Ho
:Oçok' - Alsancak araınrida gl5rilıice bir rasi oyunu büyük bir bitaraflıkla, fakat 
hayli sevindik. ~vincimiz ıundan ileri kendi hüküm görüş ve sistemine göre 
geliyordu ki, hala Izmirde ideal olmasa idare etmiştir. Tacmenin her hareketi 
bile bir fudbol kuvvetinin mevcudiyetini ceza ile, zıplayarak kafa vuran her oyun
görüyor ve seviniyorduk: cu hareketi ceza ile neticeleniyordu. Of-

Pazar günü için bir (Beraberlik haf- ıaydlarda ekseriya isabet nazara çarp· 
taeı)dtr, diyebiliriz. ilk maç· 3-3, ikinci malda beraber, yulı:anda da işaret etti
maç 2-2, üçüncü maç ta 1- 1 beraherlikle ğimiz gibi bunlar sistematik bir şekilde 
neticelenmiftir. Günün en güzel maçın- veriliyordu. 

da en az gol çıkması, bu maçı idare eden Diyebiliriz ki senenin en seri ve güzel 
hakemin teairile olmuştur. .. oyunu olan Üçok - Alsancak maçı, ha-

EN MOHlM MAÇ kemin, tefsirlerden çok uzak idaresi 
Yukarıda da i~aret ettiğimiz gibi Üçok önünde durgunlanmış ve çocukların ne

- Alsancak maçındaki hareket fazlalığı Şl"sİ kaçmıştır. Bu oyunun i1k devresini 
biraz da e,.yircilerin artmasile son haddi-, hulasa ederken Saidin, biri Alsancak 
ni bulmuştu. Rekabet yine o eski reka- müdafii Alinin kafasına rastlıyan, diğeri 

de kale direği tarafından çevrilen iki şu~ 
hatta sonraki kocadan hasıl olan çocu- tudur. Bunlar ideal şutlardır, ender te
ğun ilk kocaya benzemesine sebep olur. ıadüf edilirler. ilk deVTede ilk fırsatı yok 

Genç kızın evlenmeden önce ellerin- eden sağ açık Faruk, Alı1ancak müdafa
deki çatlakları ve şişleri, yüzündeki çı- asının güzel oyunu önünde muvaffak ol
banları ve nefes darlığını evlendikten muş sayılamaz. 
sonra geçiren de, şüphesiz, k.imyaca ter- Alsancak ·müdafaası bugün o kadar 
kibini henüz bilemediğimiz bu madde- güzel ve isabetli idi ki. Üçok.un şöhret 
dir A. G. bulan hücum hattı fazla bir it görememiş-

Saat dokuzdan 10.30 a kadar devanı 
eden birinci seans gaz :kurs1arına d~vaxa 
eden biitüri devatt rüesasiyle hastane 
etibbaSına, ilk mektepler ve öğretined 
ve müfetti~erine, emniyet, janclarına. 

be1ediye, itfa.iye ~kilntı mensuplarınl 
saat ıo .. ıo dalı 12 ye kadar devam eden 
ikinci seans gaz kurslarına devam eden 
bütün dev.ur diğer memurlariyle orta. 
san'at okulları son sınıf talebelerine, sa· 
at 12 den 1 e kadar devam eden 3 CÜ se.: 
ans ise birinci ve ikinci seanslara gel~ 
ıniyenlere ve halktan arzu edenlere 
gösterilmiştir. 

ŞEHRlMİZ ELEKTRlK MoTöR-0 
MUAYENE EDiLDİ 

Aydın, 11 (Hususi) - Dün belediy• 
elektrik santralı motörü Forbes şirketi 
direktörü B. Con Lorimer, san'at okulu 
atelye şefi bay Mehmet ve nana baş ma
kinisti bay Macit tarafından muayene 
ve arızaları tesbit edilmiştir. 

Rapor hazırlandıktan sonra teshil 
edilen arızaların izalesi için tamirata 
başlanacağı ve tamirat devam ettiği 
müddetçe şehrimizin elektriksiz knlaca
b'l haber lilınmıştır. 
Aydın, 11 (Hususi) - C. H. P. Vilayet 

kongresinin 15 ilkkanun perşembe gü· 
nü Aydın p~rti binasında toplanacaf,rınt 
haber aldım. 

Evvelki gün ilbayımız ve parti başka· 
nuruz sayın bay Özdemir Gündayın baş
kanlığında ilyönkunıl kongre hazırlık· 
lan üzerine konuşmuş ve parti bUro
sundan dn kongre günü bütiln t~c;kilata 
bildirilmiştir. 

H.TURA..N 

aÇlk Namık.la Mazhar da Günün nef& 
sizliği içinde idiler. 

Alsancak aol açığı Halclayı iyi ko.,. 
trol edemiyen Üçoklu Fehmi, Alsancak 
hücumlarının daha ziyade soldan inki• 
şafına göz yummuştur. 

ikinci deVTede yapılan iki golün bi· 
kayesi f(iyledir: , 

Alsancak, serbest kalan hakluntn yar

dııniyle soldan bir hücum yapıyor. Hak; 
kının ortaladığı topu Rasim kafa ile 
Oc;ok ağlcmna takıyor. 

Bu oyunu hülua edersek, iki tarafta 
da zaman zaman yaptığı güzel ve dut:" 
gun hareketlerden_ maada kat'i bir ha• 
kimiyet göremeyiz. Alaancak müdafaa91 
düzgün, Üçok hücumları daha mühlekU. 
Alsancaktan Enver .müdafaa oyununda 
güzeldi. Sait her zamanki Saitti, AdiJ 
pas tevziatında vasat derecede bulunu• 
yordu. 

DEMIRSPOR - DOöAN.SPOR 
Fudbq1 tari~inde en güzel ve Flı 

oyununu pazar günü .doya doya seyret• 
tiğimiz Demirspor takımını. çıkardıi» 
muvaffak oyundan dolayı tebrik eder
ken Ooğanspor takımına da geçmiş ol
sun demeyi hiç te ihmal edem.iyece~ 
1 - 3 mağlôbiyetten 3 - 3 beraberliğe 
Ooğanıpor takımı pazar gÜnÜ epice t• 
lisiz ve biraz da - tabir mazur görülürse" 
beceriksizdi. Oyunu Baha Konoralp idil'" 
re etmi,tir. Ooğansporun ikinci golün• 

itiraz vaki olmuştur. 
A TF..Ş • YAMANLAR 

daha enerjik Ateş takımı bu maçta 
ve güzel, Yamanlar takımı daha ine• 
idi. Yamanlar takımı oyuncuları, geOÇ 
takımlarını bir galibiyete i!!al için epiee 
yorulmuılardır. Üyunun ikinci golüniİ 
Ateşliler ikinci devrede çıkarmışlardlf· 
Yamanlar beraberliği temin etntlŞtit· 

y 1 "'{•-Ateşin ceza vuruşundan yaptıgı go e 
manlar ~ vurusile ve bir golle mu1'a
ıbele etmiştir. ~nun hakemi gayet dü

rüst ve idareli idi. .. 
NOT: - önümüzdeki pazar ~u 

ayni takımlar, ikinci devre liklerUıin ılk 
· •. , d pazat 

karşılqmalarını yapacaıuar ır. . • Jan, Karjaknı her kesten fazla bir 
aret ve fiddetle alkışladığını gürdü. 

Herif, adeta avuclarını pallataca'kmış 

Kendıni mazur gösterecek bir kaç ke- yatında babadan anaya, doğacak çocuk 
lime söylemek isledi. Fakat söy1iyeceği tohumunun yarısından başka bir mad
sözlerin Tatiyanayı daha fazla sinirlen- ele dnha geçtiğini kabul ederler. Bu 
dirmesinden korktu. madde cocui!un babasına benzemesine. 

Y arın tir. Demarke gibi görünen Sait. sai iç 
oyuncusu Namık' ın iyi tutulmasile İş gÖ· 

recek bir halde deiildi. öte tarafdan sol tir ..• 

günkü maçlarla ilk deVTe neticeleıunlf •••••••••••• 
Bu o ulan Yolcaları 
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" .. .. Yavrunuz • • 
ıçın 

Pratik bir yürütme arabası 
Resmini gördüğünüz bu yürütme ara

ba. bugiin her yerde ve doktorlann tav

-,,e ettikleri. mahzur almıedikleri pratik 

bir yürütme nmtaaıdır. Yavrularının ilk 

-.dımını heyecanla bekliyen anneler, ba

balar bundan çok fayda görürler. Tama

bıen demontabl olan bu cara'ba> içinde 

COcuk hiç bir Umb çekmeden, bir tarafı 

-.:unadan ilk adımlarını kolaylıkla atar. 

Y onalduiu zaman İ9e torbaaına aalmca
ia oturur gibi otunır: Tabii bu salmca

iın bezi yıkanabilir sağlam kumaştandır. 
Bu arabanm çerçewsinde çocutu oya

lamak için yuvarlaklarda vardır. 

.., 
Diş agrısı 

Buan geceyanaı imana muannid bir 
dit airuı gelir. Doktora aitmeğe o daki
kada imkin yoktur. Ev kadınının ecza 
dolabında ~ ağrısını kesmek için şu 
faydalı reçete hazır bulunursa 0 dakika
da ıstırabın önüne geçilmif olur. 

Gliserin 2 O 1ıram. 
Naneli alkol 3 gram (Eczaneden alı

nabilir.) 

Karanfil eeansı 0,05 gram. 
Bir pamuk parçuuu bu mahlwe bam

dıktan sonra ainYan difin altına veya 
üatüne kor Ye ditlerinizi kuvvetle aıbr
mıız. Bir kaç dakika sonra •in tamamile 
seçer. 

Bu mahlGI evinizde hazır yok.. yarım 
kahve fincanı ılık su İçenine yarım fin. 
can ok.ijen kor, ve ağzJ bununla çalb
larsanız diş ağrısı yine geçer. Fakat te
siri yukan:ki mablfil kadar kuvvetli ve 
devamlı detildir. En şiddetli ~ alrı
lannı derhal geçirmek isterseniz, bir as
pirin komprimesini bir bardak suda eri
tiniz. Bu suyu ağzınızda (aspirinin kötü 
lezzetine tahammül ederek) ~ 
"n muannid diş ağnları bile geçer. 

YBMASIR •ABll'E5 

Kadın EV Moda 
···········~~·~·~·~i·;···········~ 

. 
Tavsiyeler a . 

• 
Elektrik ampullerini temizlemek ıçın 

en müessir ve en pratik çare onları sovan 
kabuğile oğmaktır. Ampuller derhal ber
rak ve temiz bir hal alırlar. 

Kış modası bize ne gibi 
sürpri"zler getirdi? 

* Kııın apartımanlarda uzun zaman 
pençereleri açık bırakmağa imkan yok
tur. Apartıman havasındaki pis kokuyu 
izale etmek için kor ateş üzerinde elma 
kabuğu ve çekirdeği yakmak kafidir. * Süt taıtığı vakit yanar ve fena bir 
koku bırakır. Bu kokuyu gidermek için 
ateşe bir tutam tuz atmak kafidir. 

• *Bir kapıyı teı~zlemek için bir pnrça 
patates alınız. Lekeli kısımlara sürünüz. 
Bütün lekeler kaybolur. Sonra kuru bir 
bezle kapıyı 11ilmek kafidir. * Alev almış petrolü söndürmek için 
en müessir vasıta süt dölonektir. Pet
rol derhal söner. 

Bu sene kıılık gardrobunuzun esası

nı yünlüden, mat krepten, setenden, ka
difeden, reyondan yapılmış ve kürk 
mantonun altında giymiye mahsus kü

çü1c roplar teskil edecektir. Bu suretle de 
U2Un zaman hakimiyette kalmış olan an-

sambeller artık ortadan kaybolacak. Bu 
roblann çoğunda en dikkate şayan yer, 
kolların biçimidir. Kollar kimono terti
binde, omuzların iizerinden dökülen şe
kilde yapıldığı gibi, pilelerle kabartılmış 
olarak da yapılıyor. 

Etddiklerde hakim olan biçim, plise, 

klos ve kıvrımlardır. Geniş etekliler bu 
şekilde iflenince, kadın siluetine gayet 
genç bir eda vermektedir. Kurdelilann 
da İfe karıtmuı, roblara daha teferrii-* Dökme demirden yapılmış e§Yayı atlı, daha aiır bir vasıf veriyor. Yünlü 

cililamak için üzerine fırça ile ince bir roplann koraajlanna geniş ve parlak 
tabaka vernik sürmek kifayet eder. kurdelalar konulduğunu görmek kabil. * Bakır eşYayı temizlemek için yeşil Bazı paris terzileri de yünlü veya mat 

bir domates almalı, ikiye bölmeli. T e- krepten roplann ön kı.t.;ımlarına, pek par 
rnizlenecek kabın içerisini bu domatesle lak olmıyan satenden kordelalar koyu
iyice oğmah. Sonra birkaç dakika böy- yorlar. 
lece bırakmalı. Daha sonra kupkuru- Mantolara gelince, bunlar başına bir 

bir yilnlü kumaşla kuvvetle kuru1ama- ansambl teıki] ediyorlıu. Bunların en 
hdır. iyiJeri, yakalannda kürk olmıyanlardır. * Kirlenrnit yağlı boya tabloları tc- Kollann genisliği, ltoraajı tebarüz cttir
mizlernek için ]ekeli yeri ikiye bölün- melde, beli daha ince göstermektedir .• 
müş bir sovan ile oğmaktan daha iyi BM\ ter7.iler de ash-agandan çok geni-: 
bir çare yoktur. kollar yapıyorlar. Bu mantoların yanı 
* Bir kemanın içerisini temizlemek bqında da, gayet bol mantolar görüyo

için keman deliklerinden bir avuç pirinç ruz. Bunların bu kollan omuzlardan ge
tanesi atmalı, sonra kemanı sallamalı.. lişi giizcl dökülerek tamamen yeni bir 
Pirinçler tamamile siyahlanınca o pirinç- efe yaratıyorlar. 
leri dökmeli, yenilerini koymalı. Ve bu T ayyörleı d~. esmekte olan fantazi 
suretle pirinçler tamamile beyaz kalın- havasından azade kalmamışlardır: Ar-
caya kadar bu işe devam etmelidir. hk tayyör bir nevi üniforma değil, şap-* Porselen eıya üzerindeki cigara ya- ka, manşon, eşarp, eldiven gibi yenilenen 
nık izlerini temizlemek için tuza batırıl-ı teferrüatiyle bir kıılık ve neşe elemanı 
mış bir mantar parçasile silmek lazım- haline gelmiştir. Tayyörlerde ldisik biç

dır. ki daima hakim ise de, bazı terziler bun-

Dudaklarınız 
çatlıyor mo? 

Kahveli badem 
kurabiyesi 

Eğer soğuklar bqlar batlamaz dudak- Uma olacak fe)'ler: 

)arınız çatlıyoraa bugünden itibaren kuru 125 gram badem, 
dudak rujunu bırakınız. Bu çeşit ruj kı- 60 gram ince dövülmüt eyi kahve. 
pn kullanılmaz. Çünkü bunlara ruju du· 1 Bütün yumurta, 
daklarda aabit tutmak için kurutucu bir 3 yumurtanın .. nsı, 
madde illve edilmişti.r. Bu madde ça- 200 gram pudra teker, 
buk kurur ve dudqı çatlatır. Bu mev- Y arun litre lliit, 
simde yatJ.ı rujlar kullanılır. Ruju du- 3 Tabaka jelatin. 
dalmiz,a SÜl'meden evvel bir parça ka- Naal ,......_.: 
bo yalı, yahut tuuuz tereyağı veya 1 - Bademleri aiartmak için ucak 
tatlı bademyaiı süreneniz dudakları- euya koymalı; 
nw çatlamaktan tamamtyle kurtarm1I 2 - Sudan çıkarttıktan sonra bir kaç 
olummuz. Bunları sünnekten maksat dakika bir fınna koyarak kurutmalı, 
dudak cildini 7ailı bir tabak.ayla boya- 3 - Bademleri eyice dövmeli, yahut 
nın ve 80l'ulun teairinden korumaktır. daha eyiai makineden geçirmeli, 

<f - Südü kaynatmalı. 
5 - Genit bir kap içen.inde 1 SO 

gram tekeri koymalı. Sonra yumurtayı 
ilaYe ederek çarpmalı. Daha sonra üç 
yumurta aarmnı da katarak yavat yavaı 
•ıcak süt ili.ve ederek eyice köpürtmeli. 

6 - Bu hazırlanlDJf mayie dövülmiif 
kahveyi ilave etmeli ve hafif ate, üzerine 
konmut bir tencereye dökmeli. 

7 - Mayiin tencerenin dibine yaplf"' 
mamam için mütemadiyen ayıu tarafa 
olmak fllrtİyJe kantbrmalL 

8 - MQi koYulapnaia hatJayınca 
İçeriline jelatini atmalL (atmadan ev~ 
vel a.ucunuzun içiacle biraz mc.k eu ile 
.labr ve jelatini l>urada :rumutatu.-z.) 
Birkaç dakika daha~- clnuD 
etmeli. 

9 - T encseyi •teften indirdikten 
soma eoiuyuneaya kadar m&temadiym 
bnttumaJL 

1 O - Bad-n1eri ilhe etmeli. Fazla 
tadı olmua İlteDİne artan so pam te
keri de ilbe etmek miimldlnClür. 

1 1 - Bir kalıbı :railamalı. ha hamuru 
lçerimİne dökmeli. Oç ..at eojuk bir ~ 
Cle tutma)L 

Sofraya konmadan eYVel. tabii ı..llp
larmdan çakanlacaktır. 

Pratik mobilyeler 
Size gösterdiğimiz bu iki reeim, mobilyelerinizden pratik olarak 

naaıl iatifade edebileceiinizi göeteriyor. Reaimdeki divan, hem yatak, 
hem kanape, hem gardrop ve etajer vazifeaini görmektedir. Alqam
lari hiraıı çekmek auretile arka bmi aenifleyeıelt güzel bir yatak 
olur. Hele yanlanna reeimde gördiiiüniiz gibi küçük birer dolap ta 
koyacak olurearuz zarafet.le pratik)iii birlettinnit olunuam. Diier 

• re.im bir 'kanape arka.ından bir eti)nuuı naal yapıl.cLğam me uö•
. teriyor. Çt;k kuUamtJı olaıi ha etü dbW. -vıe mv- odanmn zmıafetini 

bozmaz. Bilakis üat bmma koyacağmaz ..buD çiçekleri ~ Bibelo
larla odepıp Lir ........... vedr. 

' 
laıa cep, sırma, örgü, ve düğme, kürk it- mates rengini hatırlatan lormwlar, efl&.. 
lemeleri ilave ederek yeni yeni biçimler tuna çalan ku11uniler, parlak ekoseler 

yaratıyorlar. ve aairedir. Bütün bu renkler siyah veya 
Tayyörler üç nevi ailuetin meydana koyu renk eteklerle daha aiır 'batlı. cicl

çıkmauna 701 açıyodar: Sazan kıaa Ye dl bir hal alıyorlar. Kruaze tayyörler• 
dar bir jaketin albnda geoit bir etek. kendilerine bla olan lu'barlaiı muhafaza. 
hazan da, düz, sıkı bir eteğin üzerinde ya devam ediyorlar. Uzun •e ınk tüylil 
bol ve genit bir jaket görüyoruz.. Bu. kürkler, 'YÜcudun iace)iiini de aynca yö ... 
önümüzdeki mevsimde sık aık raatlana- terdilderi için toplu, fakat ayni zaman~ 
cak birbirine zıt iki tekildir. Oçüncü.ü- zarif bir ailuet yaratıyorlar. KJS& manto
ne gelince, bir paris terzisi de uzun ja- lar, dar eteklerle aiYi)dikleri zaman, vil
ketle dar etek yapmayı dilşUnmüştür. cudun hatlarına beklenmiyen, güzel bir 

Renkler l>ilhuea dikkate fll71llldır; to- tekil Yeriyorlar. • 

Güzel kalmak •• 
ıçın 

• 

birkaç 
•••••••••••••••••• 
: Ağız, yani dudak makyajı, bir 
• : kaç zamandan beri büyük biı 
• : ehemmiyet ke9betti. Dudakları ge-
• 
: nişletmenin güzel görünmiye kAfi 

gelecejini sanmayın, belki bu yüz
den çirkinleşirainiz de ..• 

Eier çeneniz genif iae dudakla
rınızı aai ve sol taraflara doiru da
ha cgenif> boyıyabilininiz. Eier 
çeneniz darsa. duclaldannmn her 
iki taralmı genifleb!Mıden Ye düz

gün olarak boyamıya. aynca tist du
daiuuzm orta.Maki ~luia 
güzel bir tekilde tebariiz ~e 
itina sa.teriniz. 

* 
Ter ~üzüa abenaini berbat 

eder. Ha.,.. ucak. 'Yeye aoiuk olaun, 

cildinizin daima mat olması JAzım
dır. Bu da, en ziyade 1a:ıJlandıjuuz 
süzellik müatahzarabnm kalitaine 

tavsiye 

havı ...1- BunJ ••ı"-ı•••cı::.-•J!••• 1r ıu.u. an .. bn alma on-
ce küçilk nümunelerini tecrübe et
meniz çok iyi olur. 

İyi bir krem veya allı1r:, terin 
ctanelenmeeine> müaait olmalı, fa. 
kat cildi parlatmamalıc:hr. 

* 
T ahanut etmif. iuzanmt ~ 

.mlce Ye eaiı Mbeı>lerclen dolayı 
kapnan ciltleri tecl .. i için milteı. 
mel bir krem: 

Vueline neutre 
Lanoline 

Gram 
5 
5 

• 

ı • • • : . 
()zyde de zinc 3 : • Eau de roee 5 ! 
Euence de • 

Jayande ' : • 
Bu kremi icap eden yerlere ha- i 

• 
fifçe frikaİyon yapmak fatlİ7le 5 
sürünüz. .. • • • .................................................................................... 



• 
ş te a • • 

S o ak öyünde A ma a 

- BAŞTARAn l İ~Cİ SAHİFEDE -ı 1924 senesinde milli bankalaNn mnu-rlcmine gfü·e, yani klcaring polit>ka- Ücum ettiler ve ateş açtılar 
Sayın vatandaşlarun, mi plasmanı 28 milyon lira, yabancı.ban- ınızn nazaran fazla ithalaumızın kont Paris 12 (ö.R) - Slovalı:yada Al- lihlannı tevcih etmİ§ler ve bir genç lazıtyaralnnm~tır. B. Karma~ın otomohilinirı 
Cihan krizi dünyayı sanp biz::iın hudut- kalann l·.ııi tarihteki ikraz.atı 123 mil- 1 partisi olan para, ancak Tiırk malı alınıp manlar ve Macarlar arasında neticesi yanllamışlardır. Bir çok nümayioçiler ta§- camlan kınlmıştır. 

larımıza. girdiği zaman :~ni 929 sonla~- yon lira. Yek.un 151.~ilyon lira. A ı ihraç c<li~bilmek kay~iyle Merkez Ban- vahim olabilecek bir hadise çıkmıştır. larla yaralanmıştır. Slovak jandarmalan Budapqte 12 (ö.R) - Yeni M.ııcıı• 
Cla tediye muvazenemızı korumak ıçın 1932 senesındc mılh banknlarm plas- kanuzda mevcut olduguna nazaran her Bir Slovak köyünde Alman akalliyeti müdahale ederek tcdh~çileri durdurmuş· hariciye nazın kont Etyen Salci kral naı"bi 
bazı iktısadi tedbirler almak mecburi) .::· ınanı yekunu 141 mılyon lira. Ecnebi halde mucibi endi~c dE>ğildir. Slovak hükümetine tabi olurak vaziyet· lnrdır. Bir ukeri müfreze göz yqartıcıl Amiral Horti huzurunda yemin vermiş· 
tini buhnuştuk. Bu tedbirlerimizin tatbi- bankaların ikrazat yekunu 142 milyon Bilhassn şunu tebarüz ettirmek, bu ten memnwıdur. Macar akalliyeti ise ma bombalar kullanarak M carlan kaç.u· tir. Yeni nazır Havas ajansıruı beyunatt• 
kinde büyük milletimize rehber ve mür· lira. YckCın 283 milyon lira. mesele ile uğra~nlar iı;in mucibi icra caristana ilhak temennisindedir. Bu iki bulunmuştur. 
tid olmak vaı:ifesini de, mali iktnad ve 1937 senesinde yani geçen yıl milli olabilir. Fnzla ithalutımız, meml 0 keti- unsur arasında çıkan hadiseyi O. N. B. ml§tır. . k 

0
. L M « Fransanın harici siya~ti için tesbi 

Bratislavada çı an Jerea; acar ga· h d ti h .. ı__,,_ • d bi1if • 
tasarruf cemiyetine vermiştik. O günden bruıkalıırm plasmnru yekünu 291 milyon miz.in ekonomik naktai nazanndan ci-,ajansı şöylece naklediyor: ı:etesi ele f(>yle yazıyor: ve u u anru tam u&uıııramyet .a 
beri milli iktıszıt ve tasarruf cemiy ti 1 lira. Ecnebi banl-alarm bütün ı;iliise il haıo:lanmasına yarıyaeak makine!erin ve Slovakyada Untcr Metzer mıntakasıo· de bizzat tayin ettiği gayeleri biliycıP't. 

,_::L diki · 28 ·ı l" ·1~t ed bcd l! · d Ut da Al · · f d 1 1 • Slovakyada Alman a.kalliyet işlerine bunlar ••acar menfaatlerile •--~- ·t-t:4 bu önemli vazifesini ifada hepimizin~- ver en mı yon ıra. ~ H ve evatın " c.,n en m e- man partuıı tara ın an yapı nn a em ın uua ... " .... ·~ 

ranına ~-ık surette dirayet östcnniştlr. Bu milli b:ınkalanmızın ne kadar gi.i- \"ellittfr. 1 bir nümayiş hududu geçerek r 200 metre memur müstetar Karmo~n bir Macar mekteclir. Kültürel, ekonomik ve askeri 
cl -·ı ....... ı.. 1--- knik 1 · · t 1 +>- l beş ı·k ı· · · · "d ıl ·· · h l aleyhdarı nümayiş tertip ctmeğe teşeb- kuvvetlerın· 1° takdı·r et.;;;.; ... ·ız Fra .. -- ... il· Biliıhara ulusal ekonomi ve artırma z ~o,.uua.uuı te · esas ara istina tnroea ımızm, sene ı vasa ısını ıçerı e )"ap nn numayış sa asına ge en ·-v~~ ........ ..... 

kurumu unvannı alan bu cemiyetin yük- ettirerek ne derecelerde muamelelerini 1 ele aldı~ımız zam:ın yüzde seksem nis-
1 
Macar tedhişçileri taraf~ndan bozulmuş- Lüs etmiş, kendisine karşı husumet sesleri letilc beynelmilel mesut münaıscbedet 

sek himayesi de ebedi Şefimiz Aeatürlcün yürüttüklerini ve ayni uımand· büyük beti toprak mahsullerinin teşkil ettiği· tur. Tedhişçiler Slovakya Alınan işleri· yü}ı:sdmİ§tir. Jandarmalar nümay~ileri idamcsini temenni ederiz.> 

Üzerlerinde bulunuyordu. Mali iradenin milletimizin kendi müessesel rine olan ni görüyoruz. 1 ne memur hükümet müsteşarı üı:crine, dnğıtmağa muvaffak olamadddanndan Bükreı 12 ( ö.R) - B~ gün siirell 

kaynağı olan ebedi Şefimizin her işde ol- itimadını gösterir. Kredi. meselelcriyc İ~~cat•mı.t.m biri,_ rı;ütem~d.iy~n. yük-ı Presb~~ca avdeti ımasınd~ -~teş. ac;ınıııla~-I bir askeri müfreze. ~öz yaş~rtıcı .ho~ba- müzakerelerden sonra Rumen - AJınıııı 
d .. u gıôi milli iktısad ve rnıf cemi- rejimimiz çok yakından alfıkadar olmuş- seldigıne nazaran zıraı gelınmızın de dır. Sılahs.ız Alman ahalı uzerme de sı- lar kullanmıştır. Sıliıh ateşıle bır kımse ticaret anlaşması imza edilmiştir. 
yetine de rehberlikleri mevcuttu. tur. Zaten bu yakın alaka olmasaydı bu >-iikseldi!';i şüphe cötürmcz bir haki-
Bugür. kendilerinin ziyaı hicrnru içinde ticeyi istihsal bittabii mümkün ola- knttir. Bu .!i ükscliş ııisbetini size şu da-j 

ki ille cd niz.i açıyorum. mazdı. kiknda bir rakknmln ifade edecek ha!-
Atatürkü anmak. Atatürk.ten bwet· Buhran senelerinde ziraat bankamı- de bulunmadı~ıma müteessirim. 

raek hepimiz için ruhi bir ihtiy çbr. Fa- zın zün-aa çok d~6'el'li bir hizmetini de Hariçten fazla mal ithal C'dıldiğinc n::ı-
kat bu muazzam varlık huzurunda söz kaydetmek lazun gelir. znran dahildeki istihsaliitımızın sın;ı' 

soylemek kadar güç birşey tasavvur olu- 21 milyon lirayı zirai ikrnzatın ye- mahsulfttımızın vaziyetini de bilmek, 1 

namaz. Bir çok güzide hatiplerimiz. bir kfuıu on beş sene müddetle temdit et- elbette merakı mucip olur 
çok değerli pirlerimiz hislerine revaç miş ve faiz mikdannı da yüzde üçe in- •reşviki s.-.ına~·j kanunundan istifade j 
vermek için aöz aldlklan zaman bu mu· dirmi.ştir. Bu hareket bankanın matlu- eden fabrikalarımızın ma~1ulfıtı yani 

au.am kudretin karşısında mutlak bir su- b:ı ı tarsin etmekle kuvvetlendirmek- imnl5t bedelleri 1927 senesinde 33 mil-,· 
rette aciz duym lardır. Bu arkadıqlan- le beraber çiftçimiz için de çok istifade- yon liradan ibaretti. l 32 senesinde bu 

• n anda gençlik 
ayrak veriln1e 

bin kişi bulundu 
mızın bıdrctsiiliğinden. liyakatsizliiin· 14 ohnuştur. Bundan dolayıdır ki ilk uı- mlkdnr, 138 milyona ç~c;t.ır.. Har.iç- Atinn, 12 (Ö.R) - Talim meyd o.uı· diriyor : 1 Atina, 12 (A.A) - Dün Atina taliıl1 
den değil bu muazzam var:lığ;ın her kes manlardaki tahsil müŞkülatma :rağmen ten ithalat yekunu 8S milyondur.. Şu da milli gençlik teşekküllerinin yeni şu· Başvekil B. Metaksas Noel için müte- meydanında milli gençlik ~tının 
karıwndalci batiltul&de tecellisindedir. bugün y t tabü bir surette ve kolay- halde, milletimiz 932 senesinde224 mil- bclerine prcn.o; Pol tarafından bayrak akit işçi ve memurlara veremlilere, iş- yeni subel~ine bayrak verme ınerasiı:nİ 
Bendeniz de Atatürk luılkmda bissiya· lıkla tahsilat yapılnbilrnektedir. Son za- yon lira kıymetinde istihlftkat yapmıştır. Yerme merasimi yapılmıştır. 40 bin fa. sizlere, dullara ı.•e diğer muhtaç sınıfla- yapılmış ve erkek ve kız 40 bin falanjist 
tmu ifade etmek iç.in bu mutlak aciz İçe-- mantarda Büyük Millet Meclisinin ka- 1937 senesinde fabrikalanmızın ima- lanjist merasimde hnzır buhınmuştar_. ra sigorta teşekkülleri tarafından mü- b .. betl p p 

1 
_ .. .ı_ .... 

k . ~ . . u mun.ase e rens o un onunuc;" risindeyim. Yalruı: kendilerine afJI ge· bUl buyurduf,ru ve millete hediye ettiği Jüt kıymeti 255 milyona çıkmıştır .. Ha- Başvekil general Metaksas prens Pol hım para yardımı yapılacagını bildır- eçmişlerd. 
ne böyle bir topantıd h. iyatımı ifa.de kanunlarla kredi muameleleri tamamen riçten ithal5tımız, 114 milyondur. Umu- •;e prenses frene milli gençlik ~kilatı miştir. g ır. 
ederken ~m ki : intizam altına alınmıştır. mi istihsalfıtıınız yeklmu 369 milyona niı:anını vermiştir. Bütün gazeteler 4 Bi.itün gazeteler bu münasebetle dört Geçitten sonra başvekili B. Metaks:ıS 

« Atatüftü sevDM"k her türle vatanper- Bu kanunlardnn bir tan~ bankaları ulaşmış demektir. ağustos devletinin işçi ve muhtaç sınıf- ağustos devletinin işçi ve muhtaç sı- Veliahtla Prenses Fredcrik ve frene 
veri için milli bir ibed ttir.> • milli teknik bir rejim altına alınaktndır. Btı rakkamlnrın bize ifade ettiği ma- lara alakasını sena ile kaydediyorlar. nıflara karş~ gösterdiği alakayı sena Ue milli ençlik teşki1atı nişanbnnı tak• 

Bendeniz bu gün de huzurunuzda bu ikincisi halk bankalarının tesisine im- na : D:ıhilde istihsnlat ç.oğalıyor, hariç- Atina, 12 (A.A) - Atina ajansı bil- kaydetmektedirler. mrştır. 
ebedi Şefimizin. N:.liskirımızın. kahra· kan vermektedir. ten ithaltitımız artıyor 'c binaenaleyh 
ınanunızın her tüdü ·· in flan ca- Bizim banka rejimimiz. diyebileceği- milletimizin Mim kudreti istihtnk kapa Fil· stinde lngilizlerle 

kanlı çarpışmalar 

mi olan adanunuzm manevi huzurunda miz bu mevzuata ~n m vduat sitesi yükseliyor. 
eğilerek bunu tekrar ediyorum. ibinin ve bilhassa b:ınkayı idare Bu ekonomik nr>ktai nazardan elbette 

AtatürJc9 seni sevmek Türk milleti için edenlerin büyi.ik yardımcısı olmuş bii- bir beşarettir. Mutat olduğu veçhile ma
milli bir ib dettir. •Süttlı.:li. P<fckdi al- tün muaınclfü kül halinde emniyet ve li vaziyetimize de temas edeceğim. 
blar> 

Büyük ebedi Şefin güzel vedi M olan 
rejim üzerinde dunnal:: Önun en ha it 
farzolunabileeek usulleri üzen.de dahi 
f,üyük dikkat Ye teyn~n Yazifemizi 
yapmak en ön~li ~izdfr. 

Ulu~I ekonorni ve artrrma ~urumuntıft 

intizam altına alnuştır. 1938 mali yıl bütçesini, gf'çen sene 
bütçesine ruızaran 18 milyon lira {nz.la- Londra, 12 (Ö.R) -r .lfillsünde scyrü kerleri ile Filistin aSilcri arasmda çar
siyle bağladık. Yekünu-fevkaliide ve ad' sefer işlerinin emniyetini tamamlamak pışmalar olın~. Yaralılar vardır. 31 

ınenabiden istihsal olunmak şartiylc 308 iç.in askeri kumandanlara Filistiıı liman- ı..:_, t kif edil-: •. 
·ı ı· d U t "d ~ ev .... ~'\lir. mı yon ıra ır. mum varı at veya sa- tarı arasındaki seyrüseferin kontrolü ~ 

dece bütçe dediğimiz zaman sadece bil- veril~. Kudüs, 12 (A.A) - Pazar günü öğ
diğimiz devlet bütçesini nazara abyo- Beytüilahım havnfüıinde İngiliz as- leden sonra İngiliz Jutaları luıva kuv
ruz. Bnzı memleketlerde idari hususiye 

eniden 
oldu .. 

,·etlerinin yardımı ile Kudüsün cenu1' 
şarkisinde bir çete ile mijsademe ~tmit 

le.rd.i.r. Bir İngiliz askeri yaralanmıştır 
Naslus civannda muhtelif köylcrcle 

bu çeteye mensup olan otuz irişi tevkif 
edilmi§tir. 

am zamanında ve yeTinde ~f~ni ifa 
hususunda gösteTdiği dikkat bilhassa tak
cfülerimizi mucip olmu:tm'. Reiimlc t . 

ede!) ve Kemalist rejimin ananesine dahtl 
olan her hareketi bütün lcudrct ve kuvvc
tile muhafaza etmek her namuslu türk 
çocuğu için borçtur. lnusal ekonomi ve 
artırma kurumuna karşı şu dakikada bu 
yüzden duyduium takdir Te ,pikran bü

Rejimin mclıdemdc memleketimizde 
faiz nisbeti normal ~alışan bankalarda 
dahi yüzde yirmi ikiyi buLnuş ve hatta 
bazılarında bu mikdarı da geçmiştir ..• 
Son çıkarılan kanwılarla bu nisbet yüz
de sekiz buçuğa indirilmiş ve filen de 
tatbik ettirilmiştir. Bunun haricinde ka
lan murabaha faizleri ne haldedir? 

Bunu knt'iyyetle ifade edecek bir rak
kamımız yoktur. Fakat memleketimiz-
de murabahacılığın kökünden sökülüp 
henUA aLılmaımş olduğunu biliyoruz. 
Milrabaha devam etmektedir. Bunun, 
yalnız şiddetle bertaraf edilmiyeccği, 
bir bakiknt olduğuna gore, halk banka-

bütçeleri de umumi bütçe meyanında

dır. Milletin mükellefiyet şeklinde tedi
ye ettiği para ycklmunu bihnek için 
umumi biitç:! haricinde idarei hususiye 
blitçelerini ele gii'z önüne getirmek ye~ 
rinde bir şey olur. 

lunan batlanncliı miibayaasrdır. Bu mü-ı milteveccih bir tehlike olduğu için değil J arttırma hareketinin memleketimize 
bayaaya ehemmiyet verdiğimizin tek ıııe· fakat umumi sUlhu ihlil edebilecek ve faydalarına güvenini tekrarlıyarak s&
bebi şimencliferlerin memlekette ve bilnetice bütün medeniyet dünyasını züme nihayet veriyorum. Hepinizi ı.a
memleket ekonomisine faideli olabilme- büyük zararlara sokacak böyle bir halin zimlc selllmlarım .. 

yüktür. 
!arının teessüs ve icrayı faaliyete başla-

lçinde bulunduğumuz une diğer sene· 
ınış olmalariJfo hakiki tabiiliği en kcstir

lere naz.aran biz yeni terakki hamleleri me yolu da tutmuş olduğumuzu ifade 
kaydetmiştir. edebilirim. 

Ulusal ekonomi kurumunun Üzerine al- ı 
(lığı vazifelerden birisi, memldcet dahi- Mürabaluıcılar, bu tüfeyli mahlUklar, 
lindeki tasarruf hareketini rcvaçlandır· devlet kanunlarına karşı hile bulmak 

hususunda en mahir adamlardır. Hilelem k keyfiyetidir. Bu noktada ifa ettiği 
hizmeti tetkik ettiğimiz 2anUln İst•tistik- rina kar§l, şiddetli hükümler tesis et
lerimiz daima teraltki feyzi kaydetmek- ıniş olmak lüzumlu ,.e faidcli bir harc
tedir. Bendcniı bunlcuı huzurunuzda ra- ket olmakla beraber, köylerin, esnafın 

k ._ ·c d . • ~ 1 ,.e erbabı ihtiyacın sıkıntısını asla islisnmw ı a e e~ • ._e ça 
19 3 7 haziranında l 71 milyon liraya mar edilmiyecck bir hale getirilmiş de-

baliğ olan tasarruf mevduatımız (tasar· mektir. 
ruf mevduatı dediğim zaman küçük ve Binaenaleyh mürnbahacılar.a karşı 
büyük hesap carileri de alıyorum . ) Bu mücadeleyi şiddetlendirirken onun yanı 
sene cümhvriyct merlı:ez: bankasının he- başında halkın ay "'ınn köylerin mii.5-
ıaplarr da da1'i1 ohnnl: Üzett 305 milyon tahsilin eline kadar ucuz '\"e kafi kredi 
lirayıı baliğ om~tor. g,ötünnek vazifesini alacak olan halk 

Hususi olarak tasarruf sanClıktarr he- bank.alan huzW'\ll\uzda zikre şayan bir 
saplarını yani milletin bizzat tasarrufla- iş olsa gerektir. 
rım istatistikler üzeri~ tetkik ettiği- Bu bankalar, mütevazi t.eşekkiHlerdir. 
mi.z zaman görüyoruz ki : Fakat, yapacakları iş itibariyle halkımı-

G çen sene 90 milyon lira ol -tasarruf za temin edecekleri istifade büyük ol
hesnpları bu sene ayni müc:ldct rarhnda duğu için Ankarada olduğu gibi İstan

İdarei hususiye bütçelerinin de, bir 
kaç seneden beri muntazrunen yükseldi
-·ni hep bili ·oruz. 

936 senesinde idarei hususiyelerin va
ridntlan yekunu 37 ınilyondu. 
Şu halde bunu 308 milyona ilA\.-e eder

sek, miikelleflerin tediye ettikleri ye
k-Cm 345 miJyonn hali[? olmaktadır. 

Denk büt~ politı1rnmn, para politi
kam12 üzerinde çok söz söylenildiği için, 
hen bu defa bu menua temas ctmiye
<-eg)m. Bu mevzua tekrar girmek, hasılı 
tahsil f'lnıekt n ibaret olur. 

Yalnız borç vaziyetimiz üzerinde en
teresan c;ördüğüm bazı rakknmları size 
erece~m: 

Ferdler gibi, devletler de borçludur
lar. Eğer alınmış borçlnr, gelir temin et
miyen i~1erc snrfedilmişlerse, elbette o 
m ml k tin fel!iketiyle neticelenir. Fa
kat, he.r hangi bir borç memleketin re-

fahına, umnmma hasıh verimli bir işte 
tahsis edilmiş ve eğer şeraiti de normal 
hadlere uygun olarak temin edilmiş ise. 
borç her halde korkulacak bir iş değil
dir. 

Balkanların ve orta Avrupadaki bnzı 
12 mib--on lira fa.z.laliik. l 02 m.ilyou lira- bulda da yakuıda bir şube açacaktır. memleketlerin nüfus ba~ına isabet eden 

ya çıkmı§Ur. Umumi ticaretimiz, geçen sene oldu- borç} rı yekunu, 44 Ura 15 kuruştan baş 
Demek ki milletimizin iasar.ruf hak- ğu gibi hu yıl da terakki kaydetmekte- lıyarak 165 lira 53 kuruşa kadar yülı.sd· 

kındaki dikkat ve gayreti inkişaf etmek- dir. mektedir. Bu muhtelif memleketlere gö
tedir. Bu bittabit ~ok ~anı şilkr<lw:lır_ Geçen sene. bir cv'l.'clk.i yıla :naur:ın re ar.uttiğirn rak•mlar arasında t~ ... ıtlüf 
Çünkü tasarruf bir milletin kendisine 25 milyon lira bir fazlalık vardı. Bu se- etmektedir. Bizde nüfus baıına devletin 
itimadının ·dir. en5UP olduğu nenin on ayı içinde geçen yılın ayni dev- mni borcu cdabili ve harici demek 
cemiyetin v milletinin refahına bağlılı- resine nazaran 44 milyon bir fazbJık i~tiyordum> 2 1 lira 37 kUl'UŞtur. 
ğın ifadesidir. Bir tanda~n cebinden '-ardır. Bunnn sekiz milyonu ih.rnaıtta Milletler cemiyetinin bu rnesde hak
çıkanp htthangi bir bankaya tevdi etü- mütebılltisi itbalattadır. İthalat ile ibra- kında muhtelif memleketlere ait olarak 
ği tasarruf sadece o bankanın kasa:smda cat arasında bu on ay içinde müva- gösterdiği nisbeti, rakamlar 40,9 70,9 
artmış bir rakkam olmadığı ve fakat z:ene yoktur '~ aleyhimize gözükmek- 90,47 50,99 bizimki 0,6 
memleketin iş ~e bir ilave vasıta- tedir. Fakat ~ye kalan son iki ay için- Bu, maliyenin kudretini ifade etmekle 
sı o iru için cemiyet kredisi demektir. de her halde bir evazüne yakb<:ılaca- beraber. deınin işaret ettiğim gartlaı-a 
Mill timizin bu vadide gösterdiği büyük ğmı ümit etmek yerind olur. uygım olmak şart.ile memleketimizin 
terakkiyi sükrnrila kaydetmek hepimiz wt klasik naz.arjy ye göre, 1..--endi kalkınmasını hWaııdırmak için ... as>ta 
icin ~bir vazifedir. kendimize bir sorabiliriz : bulmak hususundaki arıularunızın uıeş.-

Atlz arka~ - Aalb:ı. it.lal'.ihn çoğaJ.mq olması ru olduğunu da gösterir. 
Şimdiy kn<far \..:} raltaki aktivitc, paruivitiye bakımından aley- Rejimimizin ta biday~ti teessüsünden 

teı'Bkkiden bahsedilmiştir. ~ızc bir de himize midir? beri büyüle önem vcrd;ği işlerd~ birisi 
bunun mukabili olan plism:ından yani Bir ke14nc ile bu bizim · · endişeyi de, şimendifer politik ~ olduğu nıa-
rnillete ı; • ikr zattan ba tmek isti- mucip midir? ICımdur. 

yorum. Bu rakk ml<ır 'her halde sizin de Arkadaşla:r, Buna muvazi olarak takip ettiğimiz 
nazarı dıkkatinizi c lbed cektir. Bi:ı.im tnkip ettiğimiz ticari nnlaşma di ter politika ecnebi şirketlt'r elinde bu-

Jcri için tarifelerine hakim olmak birza- vukuunu kendi insani, medeni ve milli (Slirekli ve şiddetli alkışlar) 
ruret halinde bulunmasıdır. Ecnebilerin duygularımıza uygun görmediğimiz için 

elinde bulunduğu müddetçe bu Mkimi .. 
yeti tesise imkan ohnadığı anlaşılmış

tır. Diğer taraftan elimi7.e geçtikten 
sonra memleket ·ekonomisi icaplarına 

müvazi olarak tahakkuk ettirilmi~ ta
rife tatbikatı da malumdur. 

Şark hudutlarına doğru ilerlemekte 
olan ~ tımız üç kol takip ediyor: BiTi
si Erzuruma doğru ilerlemektedir. 

(Bir heyet dün Ntlfıa vekilimizin reis· 
liği ıılUnda E.rzincanda l-üşad resmini 

her kcsle beraber endişeye düştük. Ken
di emniyetimizi, kendi kudret ve kabili
ye~ temin elmek esasen ana gaye
mizdir. Ve bizi tehlikelerden masun bu
lunduracak fitt imkArılarımız tamamen 
mevcuttur. Cümhuriyetin umumi poli
tikası hep iınkinlanmız örtülerek tan
zim edilmiş ve taahhütlerimiz de milli 
kudretimiz:in hududlan dahilinde bulun
muştur. Herhangi bir şekilde bir macera 
şemınesi olan politikadan daima uzak 
kakiı.k ve kalacağız. sulha olan ciddi ve 

yapmıştır.) 

Oiyamalımdan ilerlemekte 
samimi merbutiyetimrz bu esaslara müs

olan hat tenittir. Ve onu ihlal edecek tehlikeler 
rka ve cenubu prkiye doğru yÜrÜyor. 

Her sene timendifcr için bütçeden tedi
ye ettiğimiz para 26i milyon raddesin
dedir. 

Demin size söylediğmı rakamlar ara· 
sında geçen yıla ait olan bu rakam da 
vardı. Şimendifer mevzuunda ayni hız
ı yürüyeceğiz ve mutlak netice a.lacağu:. 

Bu e ikinci beş senelik sanayi prog-
mmına ilaveten bu defa 4 sendik üç nu
maralı bir program ilan etmiş bulnnuyo
ruz. Programın hesaba müşkülat mali 
cephesini hal etmekti. Teknik meselelere 

ve elemanlara ait kısmı hallebnek daha 
nz müşkül bir iş oluyor. ilan ettiğimiz 
programın mali ciheti halledilmiştir. 

En ziyade ehemmiyet verdiğimiz bir 

meselede deniz· erimizdir. Denize sana
yii. ticnreti, sporu ae ç&kmıık için millete 
verdiğimiz söz üzerinde büyük hassasi
yetle duruyoruz. 

D~ni:L n<lkliye vasıtalarımız taınaınlan. 
dıgı, şimendifer politikamız hedefine 

vardığı anda ınemleketimiı:in ekonomisi 
üzerinde bambaşka bir vaziyet tahaddüs 
edeceğini şimdiden kabul etmek lazım
dır. 

Her sene memleketin umumi ekono
mik vaziyeti merindc göz gezdirilirke~ 
harici politikamıza da temas etmek adet 
haline gelmiştir. 1938 senesinin sulh ve 
emniyet havası içinde geçtiğini iddia 
elmek mümkün değildir. 

Burulan bir kaç ay evvel va?.iyetin bir 
ihtilata ıni.incer olması ihtimallerinden 
hcr tarafta endişeler belirmişti. Biz dün
ya sulhunu tespit eden hu vaziyetin bize 

bizi medeni milletler ailesinin bir ferdi 
<>lmak hissi sıfatiyle teessüre uğratır. 
Milli birlik ve milli varlığın çelik cep
hesi Türk milletinin öı:ü Ttirk tarihinin 
şehamet tirnmıli olan kudretli ordumuza 
ve onwı süııgüsü Cümhuriyetin bu sa
mimi politikasmın mikehbanı ve emni
yetinin zammıdır. 

cKuvvetli ve sürekli alkıştan 
Tesis etıni' olduğumuz dostlnlı::1arın, 

ittifaklann hep sözümüze sadakat gös
termek ve imUnımız:ın ölçüsünü bilmek 
esasına müstenit olması bunların krikiki 
kuvvetini teşkil eder. Ve a?yebilirim ki 
Türkiye bu dostluklardan ve ittifaklar
dan ayni sulh idealinin hadimi kudretli 
bereketiyle t~kilinc muvaffak olmuştur. 
işte sit.e harici halitikamız ve dahili 
kudretimizin kısaca söylenmiş ifadesi. 

Geçen yıl burada hep beraber Hatayı 
sel!mılamıştık. O zaman Cenevrcdc ka
bul ettirilmiş bir Statüde mevcudiyetini 
bulan Hatay şiindi muntazam, medeni 
bir devlet olarak yaıubaşımızdadır. 

cŞiddetli alkışlar> 
Aziz arkadaşlarım! 
Size hüllsa etmeğe çalıştığım bu bava 

içer.isinde Ulusal ekonomi ve arttırma 
haftamızı açıyorum. 

Kemalist rejimin büyük Türk milleti
ne temin ettiği .ııimetleri korumak ve gö
zetmek hususunda azmini bildiğimiz 

Cümhurreisimiz, Milli Şef Inönünü, hu
zurunuzda hürmetle selamlamayı bir va
zife bilirim. 

Büyük Türk milletinin faz.iletli hare
ketlerine rejimin Öz Milli rejimimiz ol
duğu na ve bu milleti en yüksek seviyeye 

Milli müdafaa 
programımız 

Esasb tesislerin kurul
masma başlanıyor 

İstanbul, 12 (Hususi) - Geçen ~e 
tatbikine başlapan milli mUdafaa prog· 
ramının bir çok mühim kısuıılanna ait 
esaslı tesisler bu sene içinde kurulacak· 
tır. 

-*-
Sariye başvekili Fran
sız hariciye nazırı ile 
~ a 

Faris, 12 (O.R) - Hariciye namı v• 

Bonne, bu sabah Suriye başvekili ba>' 
Cemil Merdamı kabul ederek Fransa ~c 
Swiyeyi al!kadar eden meseleler 
kında görüşmüştür. 

-*-
tuık· 

İngiliz hiildimclarlardl' 
gönclerilen tebrik 

telgrafları 
Londra, 12 (Ö.R) - Kral ve Kraliçe 

tahta çıkışlannm ikinci ~dönümü ınil· 
nasebetiyle dün bir çok tebrik telgraf· 
ları almışlardır. 

- *-Kont Cia o Macaristaıtıı 
avlanmağa ·diyor .. 
Budapeşte, 12 (A.A) - Kont Cia· 

no acaristan Kral naibi ile BaY311 

Hortinin av davetini knbul etmijlir· 
İtalyan hariclye nazırı Kanunu~1 

evvel içinde Macarista.na gelccekt,it· 
Kontes Cianonun kocasına reJcaİal 
edip etmiyeceği henüz kat'i olarak .ıııa· 
1Uın değildir. 

Fransadaki grevler 
Saint Nazaire, 12 (A.A) - GeÇd1 

grevlerin başlangıcında takriben 20'00o 
amele işi bırnkmış idi. Fakat bir .müddet 
sonra bu amelenin yarısı greve de~~ 
etmelerini kendilerine emreden sendı· 
kalarm talimatına rağmen tcknU' i;c 

"rC başlamışlard ır. Znnnolundui:'llll3 go 
bu hareketin grev halinde bulun:ır s:ı· 
na ide tnllhim tesiri nlacaktır. 
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84- Yazan: Kemalettin Şükrü 
···············~······································ 

Çingenelerin Hayatı 
Fransada çingeneler nasıl yaşar? 

BiZANS SARAYININ /C YUZU 
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Çingeneler kraliçesi, kocasını öldüren adama vardıktan 

o ... Bir zevk kadını değildi bütün kabileyi karşısında susta durdurmuştu sonra 
- Nasıl.. Bana yakıştı mı?. 

nasılsa düştüğü o, 
elinden 

bu batakhaneden ve haydutların 
kurtulmak istiyordu ve.. Kurtulmuştu da .•. 

Y cngeç, hiç ummadığı bu teveccüh annene müjdele ve .. Odadaki genç kızı 
kar§ısında ve tıpkt koca gübek gibi Se- buraya getir .• 
butiyanonun ellerine ayaldanna kapan• Seba.stiyano, bu alqamki eğlencesinin 
dı. yanm kalan kwrunı o9ylece tamamla -

Meyhanenin içi bir daha sevinç say- mak iatiyordu. Genç ve güzel kızın göz-
buı ile aaımlclı. lcrinde okuduğu samimiyet ona tesir et-

Sehaatiyano, bir kahraman gibi allut- mitti. 
lanıyordu. 

Fakat o burulan en ufak bir gurur bile 
duy:mıyordu. 

Bu suretle hareket etmesinin kendisin
ce bir sebebi, bir gayesi var(IL O Pındi 
burada sade bu bir avuç haydut ltuvve
tini değil, onlarla birlikte Bizarunn bütün 
kopuk ve serdengeçti SÜtÜSÜnÜ de ken· 
disine tabi kılmıtb. 

Ve icap ederse o bu kuvvetle impa
ratorluk asker kuvvetine karıa bile lto-

Ve yine onun aayeainde ölümden 2:e· 
hirden lrurtulmuttu. 

Bu luz... ona esrarlı bir hüviyet şeklin-
de gözüküyordu. 

Karbonopsina .. 
Ne de cana yakın bir ıeydi .. 
O haydutlan birbirine kan ve can düş· 

manı yapığı gibi yine onun yüzünden 
haydutlar ummadıklan bir nimete ka
VUflDUtlardL Fakat o kimdi? 

Alelade bir zevk ve cünbü~ kadını de-

Sehastiyano da onu kurtaracaktı.Kur
tarmıştı bile zaten .. 

Masanın baıına çökmüş. koca 'arap 
ma,rabasını yarıya kadar içmiş, hem 
böyle düşünüyor hem de- bekliyordu: 

Eftimin oğlu kapıda göründü. Fakat 
halinde biraz evvelki ne~esinden eser 
kalmamı,tı. Yavaı yavaş Sebastiyanoya 
yaklaştı. 

Sebastiyano, onun ayak sesini duyun
ca ba;ıını çevirdi: 

- Ne o .. dedi. Ne bu surat .. Ve ne
den yalnız geldin? 

Deliknnh: 
- Annem, dedi. 7..aten kötrüm .. 

Oturduğu minderce iki büklüm olmuş, 
kaskatı kesilmiş.. ilk önce bayılmış san
dım .. Dürttüm .• Ve sonra: 

Diye sordu. Hakikaten de yakışmı§
tı. 

Elrafıınızı bir sürü çocuk sardı. 
Hepsi de sırnaşık bir yapışkanlıkla 

para istiyorlardı. 
- Şunlara bir avuç mangır at ta ara

balarını çeksinler .. Seninle baş başa ko
nuşmak istiyorum .. 

Dedi.. Öyle yaptım. 
Koca:;ı uzakta, çadırın dibinde ve ör

sün başında kazan yapmakla meşguldü. 
Bir kaç defa karısına se.c:lendi., Fakat 

o: 
- Benim burada daha mühim işim 

var. Yanına gelip te ne yapacağım san
ki.. 

Diye sert cevap verdi. Sonra bana : 
-- Buradn, bizim aramızda kalmak 

istemez misiniz?. 
Diye sordu .. Hayretle yüzüne baktım. 
Devam etti: 
- Burada siz.in hoşunuza. gidecek ka

dınlar bulunduğu gibi hoşlarına gidece
ğiniz kadınlar da eksik olmaz. yardı. ğildi ve.. olmak ta istemediği anlaşılı - E.. sonrn? 

._. ··1 ·· Maksadını anlamıştım. içinden: yoıdu. Sonra baktım ıu .. o muş .. 
h -L='-- d Kocasının bulunduğu tarafa bir göz - Ben w-ten yaman a amm1 - Kendiııini zorla bataltlıia eürükliyen- Ne diyorsun">. 

_L_ - 'L- G 1 • ı alarak cevnp verdim : tım da hauerim 7~Uf. lerin ellerinden kurtulmak istiyordu. Evet ölmüf.. öz en cam aımış, 
Diye IÖylencli.. Batladıiı iti sonuna Ve amit İtte kurtulmuttu. vücudu aoğumuı bile.. - Sırtıma bir kama yeıneğ~ hiçte ni-

kadar götürmek -.mi ile: Sebutiyano, hayatına bu tekilde ka- Sebastiyano, bu ani ölüm liarpsında yetim yok!. 
A_:ıı __ ..J_..:1 .ı_.:-. -=-eli -~L h L d d d ılı: '- O da şu cevabı veı·di : - nua...,..ar •• aeua. Y-- anuı; e-- TlflU\ ba ııenç kızın mevcudiyetinin ~en- hayrete dil§tü. O a an ıtarı ç arıı;.en -

piniz yeni Yazifcnizi .nı.dnuE. Bu 'ftZİ- disl için iatikbalde nud neticeler vere- ihtiyar kadının bir çığlık kopardığını da - Ben ise ... Kocamdan beni kurtara-
fenizin derhal batına geçmenizi istiyo • bileceğini de dütünüyordu. duymuıtu. cak, onunla silah çatışmakta daha ağır 
rum. O, kadından, kansının düşmanlığını Yolcu beklemediği hadiseler kartısın- basacak birini ne kadar büyük bir is-

Sen, Koca göbek, derlıal ve maiyetin gördükten sonra yılmış ve hatta .. nefret da kalmaaı ihtiynr kadının yüreğine mi tek.le arıyorum bilseniz .. 

bekleyin. Size daha aöyliyeceklerim var. 
Dedi ve sonra kocasının ~üphesini üze

rine çekmemek için yiilcsek bir kahka -
:ha fırlattı. 

Gülüyordu. Kocası yaklaşınca ona: 
- Gördün mü bak .. dedi. Bu mösyö 

de benim gibi Amerikada doğmuı .. 
Hemıebriyiz demek.. Amerikadan yeni 
gelmiş .. Ona oradan haber soruyordum. 
Kocası Stan göz ucu ile bi7.i sfö:dü. 

Benden bir ıigara istedi. 
giri- Kansının tabalcamın bütün muhtevi-

riniz . 
Olmaz.. Biz.de adet kendimize ait 

davaları yine kendimiz görmektir. Poli· 
sc haber veremeyiz. Versek bile polis bi· 
zim işlerimize karışmak iııtemez. Biz der
dimizi kendimizden baıkasına söyliyc -
meyiz. 

- PCk.i ama bana söylediniz ya .• 
- Siz baıka.. Siz bir kerrc benim 

doğduğum yerde doğdunuL Sonra da 
hoJUma gittiniz. 

- Sizin için ne yapabilirim) 
ile beraber ,ebir muhafwnm cımrinde&- etmişti. Böyle olduğu halde genç yaşın• indirmiıti'> Konuşmamız tehlikeli bir yola 
niz. Onunla gidecek ve kumandanla iki- da uzak kaldığı kadın muhitii\den ~mdi Nasıl olsa ölümü yaklaşmış ve bir aya- yordu. Kim bilir belki de ka"dın 
niz ıvaz.ife talı::ıimi yaparak İt batma ge- hoılanmağa Cla başlaml§tı. Hele Karbo- ğı değil iki ayağı birden mezara ginniş bir tuzak kuruyordu. 

bana 
yatını boplttığını söyledim. Hoşuna git- - Hiç .• Sadece malumatınız olsun o 

çeceksiniL Yengeç.. een <le aaray ıüva- nopsinanın yakıcı, cana yanık gözleri.. ıbu kadının ölümü üzerinde fa7.la dur- J..fıfm mecrasını değiştirmek için soı·-
ti. Sırıtarak güldü. Kansının aldığı siga· kadar, şayet günün birinde bir~y olacak 

rileri ile beraber doğru aaraya gidecek Hayır .• O başka bir mahluktu .. Kendini madan sordu: dum : 
ve saray nazırına kendini yeni vazifenle tammadığı .. kim olduğunu bilmediği hal- _ Peki.. ya kız.. - Demin benim nereli olduğumu ve 
takdim edeceksin. NaZ1r cenaplannın es- de, hatta belki de hayatı bahasına bu ha- _ Kız 

0

da .• Odada yok nerede doğduğumu anlamak istemişti-
ki doştunu görmekten çok aeYineceğine şarat ve ölüm yatağında onu tehlikeden Oda.. bomhot.. nlz. Sizin nereli olduğunuzu sormağa 
emin ol.. kurtarmak istemişti. •• BlrME.DJ •• hacet yok .. Fakat nerede doğdunuz!. 

Hıristidiye söyle. Benim burada göre- - Arnerikada .. Dedi., Fakat anam ba-

cek başka itim var .• Ondan sonra earaya Tehlikeler ~iiyümol,fe Amerı·kada banı orada kalacakları yerde buraya 
döneceiim. Ha,.di. lııemeıı .buradan gi- J gelmişler .. Apdallar!. 
din ve beni.. yalnız barakua.. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - f Sonra da beni bu çingeneye sattılar .. 

Bu emir derhal tatbik edildi. Meyha· bir yerdir ki ona dokunrnağa cüret Robot tayyareler Tıpkı bir kuzuyu bir kurda teslim eder 
· • d fa -~-•- bulunursa Fransa tek bir insan VA§ington, 12 (A.A) - önilmU~ki ..:ı..:. Aenın İçı son e : ~ . . .• yaz zarfında Amerikan ordusunda yer- saua. 

_ y qasın Sebaatiyano... halinde dövü~. Bunu terddütsüz den radyo ile kontröl edilecek ve bu Hayretle yilzilne baktım. 
• Avazeleri ile aarııldılctan sonra hay- söyliyoruz. Esasen bu sözlerin İtalyan- suretle işliyecek altı robot tayyare hiz- - Siz çingene değil misiniz ki böyle 

dutlar başlarında reisleri ve ıehir muha- lann çok iyi anladıkları bir lisan oldu-[ t b 1 kt söyliyorsunuz dedim. me c aş ıyaca ır. 

fm olduğu halde sokağa çıktılar. ğuna kaniiz. - Ben de çingeneyim amma ... Başka 
Şehir muhafın. saray ıüvarilerine va- P<iil Pariziyen ıTunustaki tezahürat, Bir tayyare kayıp türlü çingeneyim .. Daha doğrusu 0 bi-

z.İyeli bildirerek aon emri verdi. ~·abancı bir devletin imparatorluğumu-! Londra, 12 (A.A) -Krallık hava kuv- zim cinsten değil.. Romanya çingenesi .. 
Bir an sonra biraz evvel gürültü için- zun her hangi bir noktasına ayak bas-j vetlerine mensup bir bombardunan - Madam ki onu istemiyor, ondan 

Je çalkanan sokakta tek kimse n telt ses masma müsaade edemiyeceğimizi gös- tayyaresinden 48 saattcnberi malumat nefret ediyorsun .. Niçin beraber oturu-
hlmamı~tı. tenniştir. Bizerte Akdenizin bir Rumen alınamamıştır. Bu tayyareyi bulmak yorsun .. Eğer kuzu isen ayağına köstek 

Sebstiyano, tezgah başında duran gölU haline sokulmasına mani ohnak için şimdiye kadar yapılın~ olan bütün vurmadılar ya! .. 

Eftimin oi{una: için Fransa ve İngiltere kadar bütün araştırmalar boşa çıkmlı}tır. - Böyle söyliyorsunuz, çünkil Stanın 
- Senin canını acıtbm ama.. dedi. Akdeniz milletlerine lazımdır• diyor. B. Eden B. Rooseveltle ne mal olduğunu bilmiyorsunu7.. (Starı 

Sen de hani az da~ elinden bir kaza çı· övr ga7.etesi, •Bize yapılan şantajı pek görtlfecek.. kocasının adı idi.) 
lcaracaktın.. Haydı.. Doldur şu map'a- iyi anhyoruz• .. Er Nuvel gazetesi de : Nevyork, 12 (A.A) - B. F..den B. Haydi farzediniz ki ben kuzu değilim, 
palan <ia.. Beraber, ye'lli patronluğun ııBir buçuk ay evvel Fransada yiğitçe Ruzvelte mülAki olmak üzere bu a~ fakat o tam manasiyle bir kurttur. 

- terefine içdim. Sonra da içeri cidip iti kararlar verilmişti, bunda ısrar" ediline-\ Vaşingtona haTeket edecektir. Hakikaten herifin suratına i.osan ba-
f "K.i~iiik .. ;•p .. ;;ı;;;·;~ .. ~ li, Fransa _her ihtimale karşı hazır ol-f kınc:1 titrerdi. Öyle vahşi bakışlan var-
• • mal•dD"• d>yor. l ~ cL ki ... 
S Gündoğ~u Voroşilof bul~~ ağ-~ Eko Dö ~ari g~zetesi .. çok şiddetli bird?Jllf)r~# aıt0Nz11ı3ı, . Karısı He kon~mamızın uzun sürme-
:zuula denıze nanr cayet mukem:mel: yaZlsında dıyor ki : •Duçe, orta Avrupa I.'.'_ ..ı=..-· sındcn kuşkulanmış olacak ki kıskanç 
5 konforu havi sekiz odalı yeni inşa: işini kendi müddeiyatına uygun bir şc- ! EN UCUZ EN KJYMEru bir asabiyetle elinden çekicini bıralmu§, 
5 edilmiş bir apartman. kiralıktır. : kilde halleden Alrnanyanın metodlarina 

1 
Y 1 L B A Ş 1 H E D 1 Y ES 1 Örsün bapndan aynlmış, diz kaı-!ın-

5 Görmek istiyenlerin, apartman da-! baş vurmak suretiyle Akdeniz statüsü-1 BRONZ dan aşağıya sarkan kollarını sallıya aal-
!hilindck~ bek~iye. görii~mek i~.in deE nü kendi lehinde halledebileceğini zan-ı lıya ~ dojru geliyordu. 
: gnzctcmız ıdarehnnesme murara-: nediyorsa aldanıyor. Bunu anlamak için Genç çıngene kızı yavq fakat te • 

Eatleri. E son İngiliz gazetelerini okuması kafi-ı Dit Fırçalandır. l&,lı bir sesle: 
••••••u•••••u•••11

•
11

................... dir.• Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. - Beni kemerin altında muhakkak 

ralardan istemedi ve arkasını çevirerek 
geldiği yere döndü. 

Kansı olan genç kadın da peıi sıra 
gitti. 

Bilahara onunla köyün eski devirden 
kalma su kemerleri altında buluştuk. 

Yine kocasından bahsetti. 
Söylediklerine bakılırsa herif çok ya

man bir geydi. 
Birçok çingene ailelerini esir gibi hük

mü altında tutuyormuı. Onlarla burada 
adeta bir açık hava kazan fabrika• kur
muş. Çin~ele.r hep onun hesabına ve 
günde on iki saat çalışır1armış. İtiraz 

eden olursa hemen polise teslim tehdidi
ni aavururmuı, Polis o zaman bunlara 
serseri muamelesi yapar, hapse atar ve 
yahut ta hudut harici edermiş. Burada 
çalışmaların ekserisi Balkanlardan gel
m~ ve Fransızca bilmez cahil insantar 
olduğundan Stan'ın tehditlerinden kor
karlarmış. 

Stan tehditlerini yapacalc kuvvette 
imif. Hükümet memurlan. adliye ve za
bıta memurları ile arası her neden9C çok 
eyi imiş. 

Kansını her gün kasabaya kazan sat
mağa yollar ve akıam dönüşte çınl çıp
lak soyarak Üstünü baıını ararmış. Rclk:i 
para sakladı diye.. Karısını çok kıska -
nırmış ama.. Onun üstüne üç çingene 
kızı metresi varmış .. Bu Üç klZln çadırla
nnı kendi çadın yanına sıralamış. Gece· 
lerini onlann çadırlannda geçirirmif. 

- Niçin onu bırakıp lcaçmıyoısunuz? 
Dedim. Cevap verdi: 
- Kaçacak olursam bir erkek kar· 

detim var, onu öldürür. 
- Yaptıklarını hüküm ete haber ve-

olursa .. 

Genç kadın, fazla birıey söylemeden 
benden uzaklqtı. 

Ben esasen bu havaliye yaz tatilinden 
İstifade ederde Sen· J an-dö-Luz" da deniz 
banyosu almak için gelmittim ve bu va• 
ziyetten çingeneleri tetkik imL."inını bul
muştum. 

Mcvaim sonu oradan ayrılacağım ıı
n.da bana haber verdiler: 

- Bordoda bir çingene kabilesi var
mıı. Bu kabilenin reisi bir kadınml§. Çok 
1rii%el bir kadın .• Bütün kabile erkekleri· 
ni karşısında auata durduruyormu~. 

Adeta bir kraliçe gibi hüküm sürüyor· 
muf .. Mükemmel de fala bakmakta imiş. 

Bordonun kibar luJb hep altın halinde 
ona kO§uyor ve avuç falına baktınyor, 

avuç dolusu para veriyorlamuf.. 
Meralı:: ettim ve gittim onu buldum. 
Ka11ımda itimi gönem beğenininiz) 

Stanın karısını .. 

Beni büyük bir memnuniyet ve tebes· 
sümle ka11ıladı. 

- Hayret ettiğinizi görüyorum, de 
di. Haklwnız. Siz aormadan ben söyliye
yim. Stanı yediler •. 

- Saru mi) 
- Elbette sahi .. Eğer onu öldürmese· 

terdi ben burada olur mu idim. 
- Kim öldürdü) 

- Yeni kocam.. Hem de suya sa-
buna dokunmadan, kimseye sezdirme -
den temizledi. ölümüne kimse acımadı. 

Yeni kocam hem daha kurnaz ve hem 
çok eyi adam. Jti bana bıraltb. Kalabalı
ğımız cSltiainden bir icat lazla arttı. 

Hnkikaten çadırların olduğu bunu 
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Masal masal icinde • 
-5 

Padişahın fettan kansı bir müddet Pa~o;alıa: 
yutkunduktan sonra hikayesini şöyle an- - Evladına, ciğcrparene niçin böyle 
anlatmağa başladı: sert muamele edersin ..• 

1LK GECENİN HATIRASI Diye sorduklarında o şu cevabı verir-
cŞöylc :rivayet eder ki vnkıt ve zanın-ı di: 

nında bir padişah vannış. Bu padişalun - Benden sonra bu da padişah ola
da dünya güzeli bir oğlu vardı. Onu cak ve nice insanlara dayak attıracak, 
ilim bir hocaya vermişti. Aynı zaman- nice kimseleri zındana koyup aç bıraka
da da oğluna bir lala tayin etmişti: Şeh- cak. Şimdiden kendisi bütün bu acılan 
zade hocası ile lalası arasında ilim ve tatsın. Padişah olduğu zaman da vercce
terbiye öğreniyordu. Hoca ve lalasına: ği hükümlerin ne olduğunu an~:ısın ve 

- Eğer oğlum terbiye ve edep harici ona göre hükiim versin. 
hir iş ederse hiç ınerhamet etmeden ve Adaletten aynlma~ın. Çi.inkü meşhur 
korkmadan dövün .. Yoksa ben sitl her- meseledir, cefayı çekmiyen aşık sefanın 
bat ederim. kadrini bilmez. 

Derdi. Meğer bu padişahın başka bir padişah-
Hoca ve lalası §eh~yi en ufak bir la dü~manlığı varmış ve onun da bir oğ

kabahat yüzünden dahi hırpalarlar ve lu olup tahsil ve terbiyesini bir hocaya 
babası da onu z.ındana gönderip bir ge- vermişmiş. Hoca ve lalasına: da 
ce susuz. w aç bırakırdı ve ertesi sabah _ Sakın benim oğlumun hatırını in
tındandaft çılmnp yine hoca ve lalasına citmiyesiniz. Ona fiske hile vurmıyası
t" lim ederdi nız. Yoksa hepinizin hali harap olur .. der 

zade bu şekilde büyümüş. Azılı bir de- itkence içinde helik ederdi. laclL anlamak iıtiyordu. O, orada doğmuı ol-
likanlı olmuş. Herkes onu böyle yetiftinn w •e Aman.. dedi. Allah &fkaaa bir in 

Memlekkette büyülderin lnzlannı ve babaama lanet okurdu. durun.. Size bir çift ıüzüm var. 
oiullanru kendine çekmeie, zorla yanı· Vezir nihayet oiluıia terbiye ve edep Aman verdiler. 
na getİrmefe ba§ladı. Ö~ olan öteki padifaba gizlice bir - AJlah allab dedi. Meier ben ne 

Her kim ağzını açıp itiraz yollu bir,eY melı:tup yolladılar. Bu mektupta: kadar canlar yakmıtun .• Eier can acı-

söylerse veya söylemek istene hemen «Biz, dediler, bqınm:daki bu zalim sumı bu kadar olduğunu bilae idim kim-
öldürürdü. padİfahtan bıktık. seye bir değnek bile vurmazdım. Baba-

duğu için ne zaman isterse Amerika top· 

raklanna aerbeatçe ayak basabilirdi. Bu
nu biliyordu. istediği oraya kabileai ile 
beraber girmek imklnını anlamaltb. 

-BiTMEDi-

Nihnyet halk aciz kalıp padişaha şi- Siz oğlunuzu bir miktar aaka-le bizim ma bin kerre lanet olsun ki küçüklükten Ankara 
kiyet ettiler. üzerimize gönderin. Sözde Liz ilk önce bana edep öğretmedi. Bana merhamet Radyosu 

Padİfah oğlunu çağırdı, tekdir etti. mukavemet eder cibi davranuu. Fabt ve tefkat gösterdi. Eğer can acı$11lı bil- Saat 12.30 da Müzik (kanttk prog-
- Bir daha böyle haltlar etme. sonra hep oğlunuza teslim olanız. Bu se idim kimsenin canını acıtmazdun. ram • Pi). 1 3. 1 O da saat ayarı ve haber-
Diye sdu tenbih reçti ama •• Kime din· memleket te zalim bükümdannuzm elin- Ve kendisini bayle azapla öldürme· ler. 13.20.14 Müzik (opera seleksyon

letirsin .. Nihayet olacak oldu .. Oğlan bir den kurtulur ve adil oilunuzun idaresine melerini yalvardı. latı) 18.00 de Müzik (operet~, 16.30 
gece babaımı uy\lrl(en bançerliyerek öl- geçer.ıt Banun üzerine hemen celli.d celip ba- da Ziraat vekili B. Faik Kurdoğlu tara
dürdü. Padifah, bu mektubu aLnca hemen şını bedenınden ayırdı. fından 9 uncu artırım ve yerli malı haf· 

Ve ertesi sabah tahta geçerek kendi oğluna bir miktar ıukerle 0 tanla yol· Adil paclq.abm eyi tecrübe gönniİf oi· tau münasebetiyle ltonferans, 18.45 te 
padifah oldu. Zulmü ile birçok kanlar ladı. lu da 0 memlekete hükümdar oldu. Müzik (aaıı: eaerleri ve oyun havalan), 
döktü. Artık gece r\indüz ferden bat kal- Halle esasen zulümden bizar olduiun- lfte padit-hım bu bikay~ sise ıa- 19. 15 te saat ayan ve haberler, 19.25 
dınnaz oldu. dan hemen ıebri ve padifablanru teslim nun için anlattım ki senin o~lun da bu te Müzik (ince aaz faslı), 20.00 de Mü-

Sarhot olduiu zaman bÜyüldet'İn, ff- ettiler ve zalim padi§&bı adil padiphan uılim hilkümdarm tuttağa yolu tutınut- ıı:ik (Riyaseticümhur band09U-tef: lhaan 
zirlerin haremleri bile tecavüzünden kur- idil oflu kllJ'fııma eli kolu bağlı bir hal- tur. Göımez misin o seni hiçe sayar, c:e- Künçer), 20.~5 te Temsil (bir dram) 
tulamazlanfı. de getirdiler. ..ap bile vermez. Sana isi oıma,tur. Ve Han ve onun oğlu, yuan (Maksim Gor-

Eline ok ve yay alır, keyf için adam Şehzade, pacfitalun öldiirdiiiii bin • canına kastetmek dilemiştir. Buna bile ki), 21.00 de .. at ayan ve arapça neıri· 
öldüriir ve yanındakilere: len:e kifidm birinin oifuna çaiırdı: el uzatnufbr. Bunlardan biiyiilı;: suç mu yat, 21.1 O da müzik (küçük orkeetra) 

- Nud •• Eyi etmedim mi? - Ba, dedi. Senin atanı DMll öldür- olm. Ejer sana baptm ff7a MDİn ba· 22.10 da Konuıma (Türkiye poıtaaı), 
Diye sorardı. Kimin 11.ddine ı..:rw de- dü İle sen de fimdi onu öylece öldür. ıuı luuma bu oilam öldiir, pmclan k\D'- 22.25 te Müzik (bir operanın tamamı· 

sin •• Hayır diyen ol... hemen OR• ç...J O adam uılİıll htiılmınc:IM'l Çll'd çıpı.k tul. Yoba bil ki ne sen kalnm ne ancın- takdim eden· Cemal Retit), 23.45.24te 
Çlplak ~darar, ela.ini arbuna ve ııöv- soydu. Bir abca bai!ladı. Eline bir biz leket.. Cümlemiır payİma) olUl'9L aon haberler ve "vannlti program. 
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_ 2 _ I mcz. Fakat avam, sebebini izah edemedi- bazı defalar Vampirin bir (oturuş> ta 

cBen hayalet ve cadılara inanmam, fa- ği, emsali arasında garip bir istisna teş· kurbanının damarlarındaki kanın hepsini 
kat onlnrdan pek çok korkarım! (1) si).. f kil eden hf,disclere kendince mana ver- emdiği vakidir, fnkat umumiyet üzere 
züne istinat etmişlerdir. ı mektedir. Bilhassa karpatlardnki insan· Vampir, kurbanının kanını haftalar ve 

Muhakkak olan şudur ki, Karpatlar 1 lar için çürümiyen bir ceset, tehlikelidir, nylar süren müteaddit ziyaretlerle emer! 
hnlkı, vnmpirlerc hem inanmaktn, ve bu ceset, geceleri, en karanlık gecelerde Vampirler ve yahut Vampirlere teal
hem de onlardan korkmaktadırlar!. dolaşan: Lek.ii.r '\'C güzel kızları~. k~nını 1 luk .eden masal, y~zı ve sa.ire üzerinde 

Casus diye kime derler ve 
nasıl casus yetiştirirler 

O kadar ki, buralar Avusturya - Ma- emen hır hortlaktan başkası degıldır. tetkıkat yapanlar dıyorlar kı: 
caristan hükümetine tabi olduğu sıra- Bazı cesetlerin hortlamasının sebebi Bir Vampir, beğendiği ve sevdiği 

!n~ilterede 
yesi nasıl 

"Casus ,, oJacak adan11n göz, kulak terbi
larda, bundan elli sene evveline gelin- -tabii inanmış olanlarca- ne olabilir? mahlukun kanını emer? Bu. Sadık bir 
ccyc kadar vampirlerin zuhuru Anında Bundan elli sene evvel hortlaklar diya- aşktan başka birşey değildir. Du sebeple
imha ve tahribi hususunda bir kanun rında tetkikat yapmış olanlar halkın bu dir ki, Vampirler en ziyade çok gü:ıel, 
bile vardı. (2) husustaki kanaatlerini şu şekilde tesbit halis ve temiz kanlı, bekar kızlara mu-

yapılır ve "'Casus,, tan 
-3-

beklenen nedir? 

Bu knnun cidden büyük bir ihtiyatın etmişlerdir: sallat olurlar. Bir Vampirin aşk duzağıne. 
eseri idi. Kadın veya erkek uzun seneler en çok düqmÜş olan genr, kızlar, kanının emil-

Bugün bile bu kanun mevcut olmadı- günah işliyerek yaşamış olan insanları meğe ba3ladığı zamanlar, rüyalarında 

ğı için Macaristan ve Karpatlarda köy- topraklar hazmedemezler, bunların gü- I çok heyccnnlı aşk hayatı yaşarlar. bu hnl 
}er arasında vampirler yüzünden dava- nahlarını mabudun affına da imkan yok- 1 gitgide şiddetli bir ihtiras halini alır. 
lar, hadiseler çıkmaktadır. Budapeşte- tur. Bu suretle topraklar içinde de du-ı Gitgide korkunç bir akıbete varır! 
nin en büyük gazetesi olan aPeşti Hir- ramıyan bu mahlukların ruhu tekrar ce- Genç kız, ölümüniin yaklaştığı sıra · 
lap• gazetesinde 'lransilvanyada iki köy setlerine girer ve bunlar hortlar! Hort- )arda, beyaz ve güzel bir boyun. bir 
arasında bir hortlak iddiası yüzünden lamak, ilahi bir ceza, hem de en büyük .genç kız boynu göremez, gördüğü va • 
kanlı bir çarpışmanın tafsilatı daha ge- bir ceza imiı 1 kıt garip bir ihtiras ve arzu hisseder, bu 

.t,.....,....,, Hortlaklar berhayattırlar, fakat her kızın boynuna sarılmak, artık sivrilmiş çen sene ç.-.~ .. ·· 
Hortlaklar hakkındaki eserlerin en mahlUk.tan daha başka bir yapyış ıekil- olan ve keskin köpek dişleriyle damarla-

pyanı dikkati 1620 tarihinde Avustur- leri vardır: Bunlar, kan emen canlı ölü- rını delmek, kanını emmek ihtiyacı ile 
yalı Jan Hıristofor Heremberg tarafın- lerdirf. Bunların kalpleri daha batka te- kıvranır. ölümü . ne kadar · yaklatırsa. 
dan yazılan •Vampir hakkında clint ve kilde hareket eder, kan da damarların- Genç luzın bu azgınlığı da o kadar artar. 
felsefi düşünceler• adlı eserdir.. Daha da hiaaedilmiyecek kadar yava11 dolaşır. Çünkü, uzun süren kan emme münase
·yeni zamanların muharrirlerine _ '?il- Gündüzleri mezanna girer, fakat gecele- betlerinin son devresinde Vampirin ru
hassa Şeridan ve Depkeye _ göre bu ri hep gezer, emecek kan arar. hu, kurbanının ruhuna da hakim olur. 
esere cVaınpiriyat ansiklopedisi:> demek Hortlaklar, et ve kemikten mürekkep Ve, bu kurban öleceği zaman, neye uğ-
lazımrur. midirler? Yoksa .. el ile tutulmaz, haya- radığını bütün manasiyle anlar. O da ar-

Vampirler, umumi kanaate göre gö- letler midirler? Hortlaklar üzerinde tık bir Vampir olmuştur! 
müldüğü halde bir türlü erimiyen vücut- uzun müddet tetkik.atta bulunmuş olan- ölen genç kızın bu halini pek çok de
lar ve cesetlerin hortlaması 

0

demektir. lar bu hususlarda kat'i · birer kanaat falar etrafındakiler bilmezler, ölüsünü 

Filhakika bazı eski mezarlar açıldığı edinememişlerdir. malum ve mutat merasimle gömerler. 
zaman senelerce evvel gömülmüş olan Hortlaklı diyarlar ihtiyarlarının anlat- işte bu kasaba, bu muhit ikinci bir Vam
ölünün sapasağlam, çürümemif bir halde tıklarına göre hortlamış olan ölüler, ta- pir daha kazanmış demektir. Az veya 
durduğu görülmü~tür ve görülmektedir. butlarının kapaklarını, mezarlarının top- çok bir zaman sonra Vampir tarafından 
Bazı cesetlerin çürümiyenleri bilhassa hı- raklarını bozmadan mezarlanndan çı- bütün kanı emilerek ölen bu kız da, ka
ristiyan mezarlarında daha çabuk nazarı knrlnr. Ki1itli kapılardan da girip çıka- nını emecek bir kurban bulmak üzere 
-1 k · lb d H · · nl b. bil. 1e ı mezarından çıkıp dolaAmagv a ba,.lar 1 oi atı ce e er. ırıstıya ar, ır mezarı ırı r.. ,, ~ 

• muayyen bir :zamandan sonra açarlar ve Bu hadise ve rivayetleri fenni tekilde Hortlaklar h;k~d~·~i~ayetler arasın-
ölünün kemiklerini kilisaları hususi mah- izah veya tesbite çalışanlar ise hortlak- da, hortlakların kurbanlariyle cınsı ve 
zenlerine naklederler. Bu sırada çürü- ların bu seyyal ha!!sayı hangi kuvvetten fiili münasebette bulundukları hakkında 
memiş cesetle karşılaşılır, o muhitte bil- aldıklarını anlıyamarnışlardır. bir Tivayet yoktur. Fnkat daha zifaf ge
yUk bir yeis ve telaş husule gelir. Karpatlar halkını en z.iyade korkutan cesinde kocası tarafından bikri izale edil-

Müslümanlarda çürümiyen cesetlere da Vampirlerin bu kapı, pençere tanı- miş bulunan bir gelin, bikrinin bir Vam· 
kudsiyet izafe ederler. Buna rağmen es- maz, her yere girer ve kolayca her yer- pir tarafından izale edildiğini iddia ede-
ki Bizans 5detlerine tevarüs etmiş yer- den çıkar mahluklar olmas1dırl rek mahkemeye müracaat etmiştir. 
lerde bazı mfulümanlar da çurumıyen Vampirlerin bulunduğu diyar balkının Mahkeme bu iddiayı dinlemiş, uzun 

cesedin hortlayacağına inanrrlar. rivayetlerinin bir esası da toplandığı nok tetkikat yapmış, Vampirler hakkında ma-
Ruhtan mahrum kalan her ceset için ta ıJUdur: Hortlaklar kadın veya erkek, lumatı olanlann malumatına müracaat 

çürümek pek tabit bir neticedir. Fakat hayvan kanı emerek yapdıklarıdır. Maa- etmit ve neticede kızın doğru aöylemedi
bazı cesetlerin çürümemesinin fennen mafih bekar ve güzel, bilhaua beyaz ğine hükmetmiş ve bu namUNuz kmn bir 
izahı kabildir. Gayri muayyen bazı şart- kızlan tercih ettikleri de muhakkaktır. Eşeğe ters bindirilerek ~şhir edilmesine 
)ar ile ceaet kablapbilir, yahut içeriden Vampirler, evlere ya asıl şekilleriyle, ya- karar vermiıtir. ( 1) 
fazla alınmıt 'ban illçlar cesette kendili- hut ta hayvan (bilhassa yarasa, gece Vampirler hakkında dikkate layık bir 
iinden mumyalaşmak husule getirirler. kutlan ve kedi) .,ekillerinde girerler. Ce- h&dise de, 1819 senesi 14 Ağustoeunda 
Hatta fazla alkol kullananların bazdan- ce, seçtikleri kurbanın uyurken yanına yukan Silezyada Bielk tehrinde geçmit· 
nın cesetleri çürümez. Toprağın umumi yatarlar, bilhassa pek sivri ve keskin olan tir. Bu hldisenin bir de zahıtvarakası var
ıelilleri ve yahut tabutun hava almama- diıleriyle boyun damarlanndan kanla- dır ki, Şövalye Horbergin hükümet aza
ıı da bir cesedi çürümekten koruyabilir! rını emerler, emdikçe fiıerler, korkunç aından Abbe Müllerin ve doktor Spor
Bunun için l>ucün toprak albndan çıka• bir şelı:il alırlar. man ile doktor Tilenin imzalan mevcut· 
cak çürümiit bir ölü, zerrece hayrete değ- Vampirler tarafından kanı emilen in- tur. 

(1) Mektuplan ah.ile 420-
(2) Bu bnan Avmtmya kanunu aJl. 

7eaine •Dİe Vampirin adı altmda mey. 

cuttur. 

san hemen, hemen hiç bir ubrap hiseet• 
mez. Hatta derin uyuıuktuk hiueder. 
Vampirin de, kan emdikçe zevk ve keyfi 
artar, kendisinde garip bir sarhoıluk hu
sule gelir, emdikçe emmek ister. Hatta 

(1) Ba muhakeme 1795 senemde 
o uman Avmtaryaya tabi olan Graç 

febrinde ıörülmüttür. 
-BiTMEDi-

uGö~n terbiyesi 
cCasuslan için en birinci şart cso -

~ukkanlı> olmalarıdır. Onları buna alış
tımak veyn bu kabil:yetleri olup olmadı
~:.nı anlamak için clskoç duşu> tecrübe
si yapılır. Namzet, ilk önce 40 derece 
sıcakl~ta bir duşun altına konur. Son
ra birden ve haber venneden suyun 
derecesi sıfıra indirilir. Doktor namzedin 
titremelerini, ürperme1erini v~ liay~ır- : 

nıalarmı not ederler. Bu tecrübeden • 
sonra aynı usul ile ve böyle müteaddit 
duşlarla nam.zeden bünyesini alıştırır
lar. Vücut böyle terbiye edilirken, göz, 
kulak, el çabukluğu gibi yine casusluk 
için zaruri olan kısımların da terbiye-
sine giri§ilir. · 

Vazife başında. bulunan bir casusun 
gözü kuvvetli olduğu kadar hatırasının 
kuvvetli olması lazımdır. Mesel~ bir 
fabrikayı gezerken, bir rıhtım üzerinde 
dolaşırken etra'.fı.Dda gördüklerini der
hal hatırın<la tutabilmelidir. Bu kadar 
değil .. gördüğü binanın irtifauiı, bir ge
mi zırhının kalınlığını, bir mazot depo
sunun ne kadar mazot alabileceğini, bir 
kömür yığınının yüksekliğini, rıhtımın 
veya şimendüfer garının uzunluğunu 

derhal ve doğru olarak anlıyabilmelidir. 
Bunun için namzedin cgöz, ünü tecrübe 
ederler. üzeri taksimatlı, santimetreli 
bastonlarla uzaktan bir binayı, bir yolu 
ölçmek usulleri on:ı gösterilir. Hafıza
nın terbiyesine gelince, bir lterre gör
düğü bir haritayı, bir planı kafasında 
tutması ve yalnız kaldığı zaman o plan 
ve haritanın aynını çizebilmesi 18.zım
dır. Bunun için :namzetlere evveIA bir 
harita veya plan kopye ettirilir. Sonra 
lP,-harita ve planı ezberden, yapması 
SJylenir. Bu tecrübe iki gUn, Uç gün 

sonra y.ine tekrarlanır. Hafız.ayı takviye 
ve terbiye için yapılan zihin idınanla
rmdan biri de bir ticaret adresi katalo
iu veya bir telefon rehberi sahifesini 
~berlemektir. 

Casuslar kendi dillerinden başka va
zife görmek Uzere gönderilecekleri 
memleketlerin dilini ve daha birkaç dil 
bilmek z.aruretindedirler. Onlarm yine 
hafızalanm denemek bakımından bir 
kaç dili birbirine karıştırarak konupıak 
temrinleri yapılır. Meseli muallim In
aimce bir sual sorar.· Namzet bu suale 
Ispanyolca, Almanca ve Fransızcayı 

birbirine kinştırmak suretiyle mahlQt 
bir lisanla cevap verir. Yahut ta bunun 
aksi olur. Muallim mahhit lisanla so
rar, namzet derhal lngilizce cevap ve
rir. 

Umumi harpte Almanlar şiipheli gördiıkleri bir köylünün üzerini arıyorlar 

Casus, notu defterinde değil, kafn -
sında tutmalıdır. Pek müstesna ahvalde 
defterine not alabilir. Faknt bu as15 
kimsenin şüphesini çekmiyecek bir ma
hiyette olmalı ve manasını yalnız ken
di anlamalıdır. 

Yakalanan muhtelif casusların üze -
rinde çıkan not defterlerinde o kadar 
manasız cümlelere rastlanılmıştır ki 
bunlarla neyi ifade ettiği meçhuldur. 

Yalnız son defa Fransada tevkif edilen 
bir ajanın üzerinde bulunan defterde 
ve masraf listesinde herüin 45 santime 
bir kibrit satın aldığı kayıtlıdır. Fransa
da 45 santime kibrit satılmadığına na
zaran bunun bir manası olduğu muhak
kaktı. Netekim sıkı sorgu neticesi bu
nun 45 numaralı ajan demek olduğu an
laşılmlfbr. 

Casus, haberlerini mektupla verirken 
de çok dikkatli davranır. Asıl maharet 
alelide bir mektubun satırları arasında 
şüpheyi çekmiyecek kelime ve satırlar 
yerl~ektir. Şahıslan zaten şilpheli 
olan bu gibi kimselerin mektuplan dai
ma açıldığına göre çok ihtiyatlı davran
malan lhımdır. Çünkü zabıta, bu mek
tuplarda yazılı olan §eylerin doğru olup 
obnadığını daima tahkik eder. Meseli 
Fransada bulunan bir Alınan ajanı Al
manyaya gönderdiği mektupta: cBu -
rada havalar sıcak gidiyor. Ekmek pa
halıdır. Yumurta bulmak güçleşti. Maa
mafih et fiatleri ucu:z.dın.> gibi alelade 

bir haber yazsa .. Ve eğer bu haber ha· 
vaların soğuk gittiği, ekmeğin ucuz, 
yumurtanın da bol bulunduğu yazılmış
sa pek acemicesinc birşey demektir. 
Maksat bu kelimelerin arao;ınn, haber 
hakikate temas etmekle beraber söylen
mesi istenen, haber verilmesi arzu olu· 
nan metini ustacasına sık~tınnaktır. 

Bir yabancı casus işte böyle acemi, 
cesim~ yazılmış bir mektupla yakayı el• 
verm.i§ti. O, verdiği haberde şöyle di· 
yordu: 

clki gün evvel harbiye nezaretinde 
bir dostumu görmeğe gittim. Dostumun 
bulunduğu oda kalabalıktı. içerisi si -
gara dumanları ile dolmuştu. Köşedeki 
büyük dökme soba harıl harıl yanıyor• 
du .. > 

Postahanedeki sansör memurları bu 
mektubu okudukları zaman onun bir ca• 
sus mektubu olduğunu anlamakta güç .. 

lük çekmediler. Çünkü mevsim, Mayıs 
ayı idi ve Fransada resmi dairelerde bU· 
tün sobalar Mart sonunda tamamen kal· 
dırılırdı. Mektubu yazanın (soba) ve (sl
ga.ra) dumanmdan bahsetmesinde he• 
halde bir maksadı vardı. Adam bulun
du. Sorguya çekildi. Tabii sıla bir ketu
miyet muhafaza etti ve.. Hudut harici 
edildi. 

Bir cajan, m böyle nahoş vaziyetlere 
düşmemesi için adamakıllı yetiştiril • 
mesi pek tabii bir za.nırettir. 

-BITMEDI-

Fransa macera Demir Maske t .h. . j 
arı ının 

kördüğüm noktası il ve esrar romanı wn 7 zn• 
-43-

tlç kadın.. Gözlerini bu ışık sızan Matmazel Dö La Valyer, kralın §ô- ve Şövalye Dö Lorenin kafa kafaya ver- kapılan kapalı.. Yapacağımız i§ mat-
pcnçereye dikmiŞierdi. mine bacasından girerek lraybolduğunu mesinden hAsıl olacak bir tehlike çen- mazeli kucağımıza alıp odasına götür-

Matmazel Dö La Va1yer heyecanla görün~ büyük bir endişe içinde sordu: berinin kralımızı sarmakta olduğunu an- mekten ibarettir. 
sordu: - ~Nereye gidiyor böyle?. Jamıştun. Ancak bu tehlikenin mahiye- - Sonra? 

- Acaba size yanlış bir saat söyleme- TaBarı kümesinin arkasından bir ka- tini, kurulan tuzağın plAru.nı bilmiyor- - Sonrası .. Onu evvelA ayıltacağız.. 
diler ml?. dm sesi cevap verdi: dum. Şimdi onu da öğrendim. Kralı bu -· Evet.. Hanriyet Dangleter ile bir 

Yoksa geç mi kaldık?. - Kim bilir .. Belki de ölüme!. tuzağa öldürmek için çektiler. Ben ora- olarak biz.im aleyhiriıizde yürümesi için 
- Belki.. Fakat majestenin de geç Üç kadın hayret ve dehşetle ba~lan- )'a koşuyorum .. Bu cinayete mAni ola- değil mi?. 

kalmış olması pek mümkün .. Bakın .. İş- nı çevirdiler ve ağaçlar arasından süzü- cağım.' - Hayır .. İcabında bizi müdafaa et· 
te .. Yukarıda bir pençerede daha ışık lerek yanı başlarına kadar gelmiş olan Böyle söyledikten sonra Hanriyet mesi için .. 
yandı. Hanriyet Dangleteri gördüler. Dangleter koşarak sarayın kapısından - Nasıl?. 

Filhakika çatı altındaki pençerelerden On dördüncü Luinin yengesi kindar girdi ve kayboldu. - Bunu sonra anlatırım .. Şimdi ace-
birinde bir ışık peyda oldu .. Pençere bir sesle : Matmazel Dö La Valyer de : ie edelim. 
)'avnş yavaş açıldı. _Evet matmazel.. D;ru. Sizden bu- - Onu .. Onu öldürmek mi istiyorlar? - Peki .. Ya şövclye Dö Loren? .• 

Üç kadın .. Kuvvetli ay ışığı altında, güne kadar nefret ediyordum .. Fakat D~ikten sonra bir çığlık kopararak - Onu (Mösyö) kurtarır. 
açılan bu pençere<len beş insan başının ~imdi size acıyorum.. Çünkü çocukca sırtüstü yere düştü ve bayıldı. - Ya Monsenyör Lui?. 
uzandığını gördüler: sevdalarınız madam La kontes Dö Su- Sent - Enyanın dam üstünde iken duy- - Kontes .. Evvelli kendimizi ve son-

. Sonra bu beş kişi .. Birer birer pençe- vasonun kurduğu tuzaktan kralı kurta- duğu çığlık .. İşte bu çığlıktı.. ra başkalarını düşünmemiz 18.zım .. 
reden çıkarak birer canbnz gibi saray raınaml§tır. Ve kral bu saatte yine bu İlk saniyelerde madam Suvasonla · · • · · · · · · • • • · • • • 
çatısının kenarlarındaki yağmurluklara ölüm tu.7.nğının yemi olarak kullaru1an madam Montespan, kralın yengesinin Bütün bunlar olurken sarayın çatı 
tutunar.ık dama çıktılar. genç kızın .• Bugün saraya getirilen gü- tehditlerinin tesiri altında kalmışlardı.. arasında, dam donörler dairesinin bir 

Dunlnrın arasında 14 üncü Luiyi gö- zcl ve öksüz kızın odasına sevkedilmiş- Fakat onlar böyle en mühim Anlarda odasında matmazel dö Brevan uyumı-
rcn ve tanıyan matmazel Dö La Vnlyer: tir. akıllaruu başlarından kaybedecek yara- yor ve (O) nu düşünüyordu 

- Amnn yarabbi .. Diye mırıldandı.... Kontes Dö Suvason, kendini müdafaa dılışta kadınlar değillerdi. Bütün gün de esasen onu düşünm~ 
Ne büyük bir tedbirsizlik .. Bir ayağı etmek ister gibi ba6'lrdı : Matmazel Dö La Valyerin bayılarak tü .. 
kayacak veya eli kurtulacak olursa - Madam!.. yere düştüğünü gören kontes : - O .. Fransa kralı.. Lui.. Fransızla-
mah\•ofacak.. Hanriyet Dangleter ona ehemmiyet - Herşey mahvoldu.. Dedi .. Kaça- rın kralı olmuş .. Aman yarabbi .. Bu ina-

Madam Dö Montesp..ın elini genç kı- vermeden sözüne devam etti: Iım.. nılaca.k şey değil .. 
nn ağzına hafifçe koydu : - Bereket versin ki ben gözümü aç- Madam Montespan soğukkanlılıkla Diye mırıldanıyordu .• 

- Susunuz. Dedi.~ Yoksa kendimizi mıştım. Ve sadece madam Suvasondan cevap verdi: Zavallı kız .. Sabahleyin merasim sa-
elc veririz_ değil, ayni zamanda madam Montespan - İmkAnsız.. Bu saatte Luvrun bütün lonunda on dördüncü Luiyi eMonsen-

[ . - . 

yör Lui• zannetmişti. F.sasen onu bu zail oldu. 
rolda hazırlamışlardı. Gillümsemeğe çalıfarak kekeledi : 

- Acaba onu yarın tekrar görecek - Siz .. Siz misiniz mösyö Lö Şövalye 
miyim? Diye söylendi. Dö Loren? .. 

Bu sırada odasının yanındaki odada Şövalye Dö Loren kısık bir sesle: 
hafil bir ayak sesi duydu. - Sus.. Dedi.. Sesini çıkarma.. Bd 

Titredi. Korktu.. yalnız değilim .. 
Kulak kabarttı. - Kim var? .. 
Başka ses duymadı.. - O! .. 
Müsterih olarak yatağının önünde diz - Lui mi?. 

çöktü. - Fransa kralı .. Evvelce söyledikleri-
Tam bu sırada sanki bir insanın yere mi unutma .. Onu tanıdığını belli etme. 

düşmesinden hasıl olan bir gürültü duy- - Peki amma .. Niçin?. 
du. - Beni dinle Süzan.. Burada şiındl 

Dim dik ayağa kalktı. ne olursa olsun .. Ne cereyan ederse e&o-
Etrafına bakındı. sin asla korkmıyacaksın .. Bana itimat et. 

Şöminenin içinde sallanan bir ip mer- Ve eğer monsenyör Luiyi cidden sevi-
diven gözüne ili5ti. yors,an onun adını burada bu gece ağ-
Müth~ surette korkarak geri geri zına alma.. Ve hatta benim adımı bUe 

odasının duvarına doğru çekildi telaffuz etme .. Anladın mı? .. 
Şömineye bir adam atlamıştı. Süzan, bu esrarlı sözler karşısında iti-
Bu adam kendine doğru geliyordu. raz etmek için ağzını açacaktı ki şörnl-
Bağırmak istedi. neye bir adam daha atladığını ve 14 Un-
Bağıramadı.. cü Luinin odaya girdiğini gördü. 
Kaçmak istedi. - Sir.. Sir .. Siz, burada. diye hafif 
Kaçamadı.. bir hayret çığlığı kopardı .. 
Ve sonra odanın ortasına kadar gel- Kral, eğilerek genç kızın elini öptU. 

miş olan ve bir parmağını dudağı üzer.- - Evet.. Dedi.. Ben burada ve od.-
ne koyarak kendisine gülümsiyen ada- ruzda .. Gözlerinizde okuduğum Jll8ll8 bll 
ını tanıdı. hareketimin affedildiğini bana müjdeli'" 

Korkusu tamamen deiiJ.se bile kısmen yor. 
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ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 
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Zinovfef nutkuna 
devam ediyordu 

Enver pafa birdenbire irkildı, 
kaşlarını kaldırdı ve •••• 

Tal~ 

Hırsız Hayvanlar 
Bir lngiliz mahkemesi hırsızlık ya

pan bir fiili 5 sene ağır 
mahkum etti 

hapise 

FransaJa lıaaaptan 
et çalıp sahibine gö
türen kedi, LondraJa 
kadın çantalarını 
çalan köpek ncuıl 

yakalandı? 

~------------------------------~ 
=KARIMA= 

BENZEYEN KADIN 
Hakiki bir macera, olmuş bir vakci 

-3-
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IZMIR SICIU TICARET ME-l IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

MURLUöUNDAN: 
lzmirde Y emİf çarpaİnda 3 numa- Belediye emlik ve alranndan IJq. 

ralı yazıhanede y ... tütün ve yer ~ 110 saydı.~ bq kitip.. 
mah 11 • •• • ticaret" B' likteki prtnameaı veçbile ve balen 

ller Gün Bir Di.ftıige 

Bir Eksantrik 
su en uzenne yapan m- • ali ltmda bal .. . . 

yamin Nahum ve Alper Gabay tirke- lfg a unan muatecınn 
tinin taraf1ann ıüuile fesh olundu- mukavele müddetinin hitamında tes
ğuna mütedair mukavelename tica- lim edilmek §8J'liyle 3 sene müddet
ret kanunu hükümlerine göre sicilin le ve açık artırma ile icara verile-
2391 numara.sına kayıt ve tescil edil- cektir. Bir senelik icannın muham
diği ili...., olunur. men bedeli 250 liradan 3 seneliğinin 

B. Mayar, Kaug-Hay mıntakasının getirdiğim mekanik bir yelpaze. Hava 
en zengin çiftlik sahiplerinden biriydi. ,t o kadar sıcak ki yerpazelcnmek zaruri 
Annam'ın, manzaraların güzelliği ve bir ihtiyaç. Pedalı çeviriyorum ve biraz 
toprağın bereketiyle meşhur birköşe- serinliyorum. 
sinde, o, uzun zaman çalışmış, ve 1 B. Mayar, garip icadı kendisine hay
ıherkesin hayretle andığı güzel bir rete düşüren muhatabını nezaketle tas-

muhammen bedeli 750 liradır. lba-
MUKA VELE lesi de 30. 12. 938 cuma günü saat 

servete sahip olmuştu. Sosyatooen vip etti. 8/12/1938 Bin dokuz yüz otuz 16 dadır. lttirak edece~ 56 lira 25 

kiz 
• b' . • kA kumıluk muvakkat temınat makbu

uzak yaşamanın neticesi kaba ve Gerçi sıcak boğucu bir derecede idi. 
asabi bir adam olan B. Maya kızı Fakat B. de la Kotantiyer, pedalları çe
Madlen'e karşı çok müsamahakar ve virmek için sarfettiği gayret yüzünden 
mültefit davranırdı. daha fazla hareket duyuyor ve terli-

~ • ~nesı ırınc~. ~un ayının se- zu ile encümene gelirler. 
kizmcı pe11embe gunu saat on buçuk M" K aletti cadd · k 
raddelerinde lzmirde Halimağa çar- l' unar em •• ~ • es~ ana: 
şısında 12/14 sayılı dairei mahsusa- kızas)~1Dlun i: ... ı:_"Yet • • : 

Ona iyi bir terbiye vermek için hiç 
bir fedakarlıktan çekinmemişti Saygon
daki manastırda Madlen dikiş ve örgü 
yapmasını, piyano çalmasını öğrenmiş
ti. O, annesiyle babasının iftihar ettik
leri mükemmel bir kızdı. 

Bu şartlar içinde kızlarının ailesine 
ne endişeler verdiği kolayca anlaşılır. 

cHer halde onu bir yerli ırgadla evlen
direcek değiliz ya> diyorlardı. 

On!3r bu evlenmek bahsi üzerinde 
ciddi surette düşünürlerken hüktimet 
Kang-Kay'a yeni bir kaymakam gön
derdi. B. Ranl de al Kotantiyer bekar
dı.: Bu itibarla bütün kız analannın 

dikkati derhal üzerinde toplandı? 
Hakikatte o pek yabani ve münzevi 

bir adam olarak tanılıyordu. Fakat B. 
Mayar gibi ihtiyar bir sümürgeci, bura
larda monden bir hayat ve itiyadlara 
sahip olmanın kolay olmadığını takdir 
ederdi. Bu itibarla yeni kaymakamı pek 
fena gözle görmiyordu. Ormancının ka
rısı bayan Maliturn gençleri baş göz 
etme işind . mütehassıs tanılan bir ka
dındı. Ve bu işi hiç bir menfaat gözet
meden yapardı. Gerçi eline bir şey geç
mezdi, fakat iki genci birleştirmeye 

muvaffak olduğu zaman onun sevincine 
payan olmazdı. 

Ve bir evlendirme fikri sanki ilham 
ıelmiş gibi ona birden bire doğardı. 
Mıntakanın askeri kumandanının evin
de B. de la Kokantiyen'e ilk defa ra .. tla
dığı zaman onun Mallen için mükem
mel bir kısmet olacağını derhal keşfet
mişti. 

Derhal i,.~ girişmiştL B. de la Kokan
liyen, meseleden haberdar edilince, iti
razda bulunmamıştı. Ve bayan Maliturn, 
her şeyi çabucak bitirmekten hoşlandığı 
için, bir akşam B. Mayar'a demişti ki: 

- Sevimli kızının elini B. de la Ko
kantiyen namına istemiye geldim. 

B. Mayar: 
- Pek memnun oldum demişti, gör

mek doğru olmaz mı? Ne dersin karıcı
ğım. 

Karısı onun sözünden dışan çıkma
yan uysal bir kadındı. Fikrine iştirak 
etti. 

Bundan tabii bir şey olamazdı. He
men o hafta içinde kan kocanın kayma
kamla görüşmelerine karar verildi. 

Ziyaretçiler aradıklarını bulmakta 
sıkıntı çektiler. Yeni kaymakam, sele
f inin evinde oturmayı şiddetle reddet
mişti. B. de la Kokantiyen'jn çok oriji
nal fikirleri vardı. Bay ve Bayan Mayar 
bunu farkketmekte geçikmediler. Dağ
lık bir manzara içinde epey bir müddet 
serseriyane dolaştıktan sonra bir yerli 
onlara cişte kaymakamın evi> diye saz
dan yapılmış harap bir binayı gösterdi. 

Çiftlik sahibi kansına hayretle bak
tı, o da ayni manada başını salladı. Bu 
bina .Kang-Kay kaymakamı gibi mü
him bir zata layık görünmiyordu. Fakat 
nede olsa görünüşte aldanmak doğru 

olmazdı. 

B. Mayar bu düşünce ile kendisine 
gösterilen eve doğru yürüdü. Hay aksi 

• şeytan, kapıda zil yoktu. Bir çeyrek 
saat bağırdı, çağı::dı v nihayet tahta ka
pıyı yumruklamaga karar verdi. Fakat 
yumruğu o kadar hızlı indirmişti ki can 
acısından bağırdı. 

Gürültüyü işiten bir yerli uşak gelip 
kapıyı açtı. B. Mayar maksadlarını 

izah etti. 
- Ben B. Kotantiyer :konuşmak ister. 

etti. 
Sen mesyö madam Mayar haber verecek 

Bütün hayatını sömürgelerde geçir
miş olan B. Mayar her şeye kolay kolay 
ş .. maz alışmıştı. Fakat çöl gibi bombos 
g niş bir ovaya girince gözleri faltaşı 
gıbi açıldı. Ne bir moble, ne bir perde, 
hiç bir ey ~ 0 1::tu. l alnız ta kö de hasır 
bir kolt kta B. de la Kotan iyer otur
mu u. Ü rin.d k a bir p ntalonla 

I nilad n b ku b'r y yo'ı::-

ın pek m f'Ul görünüyordu. 
Yuzü k ırmızı ve d rin n f sler alı; 
:l!Ordu. z·, r tçiJ 'ne: 

- M, zur öriın''z, dedi, k lkam yo-
rum. 

B. ~fayıır, büyü :: bir merakla: 
- N niz var? diye sordu. 
Ev "'ahibiıün iki çıplak ayavı, güçlükle 

harekete getirdiği pedallar üzerine yas
lanıyordu. 

B. de la Kotantiycr gülümsedi: 
- Aletime mi bakıyorsunuz. Bu be

nim_lcadımdır. ~aklarımla harekete 

yordu. 
Çiltlik sahibi: 

Benim zamanımda, dedi, yelpazelen
mek için bir yerli çocuk tutardık. Bu 
suretle lüzumsuz bir yorgunluktan olur
duk. 

B. de la Kotantiyer: 
- Tabü, dedi, siz terakkiden haber

dar değilsiniz. 
B. Mayar tekrar karısına baktı. lkisi 

de çok müşkül vaziyetteydiler. Moble
siz bir odada nasıl oturabilirlerdi. 

Kaymakam nihayet onların sıkıntısını 
hissedebildi. 

da Türkiye cümhuriycti kanunları- ana ızuyonuna ~ nmuı ıçın 
nm bahAettiği aalilıiyetle vazife gö- metre boyda ve 0,50 metre kulr1Dt-

... ··h·· · k da yanllnlacak kanalizasyon bas mü-
ren asa.gıya mu ur ve ınızasmı o- he d" Jilet .. • larak edarik 
yan lzmir üçüncü noteri Süreyya ~ ıs en. ucretsı.z 0 • t • 
Olcay'ın yanına gelet. ehliyeti kanu- edılecek keııf ve şartnamesı vec:hıle 
niyeyi hai7. ve zat ve hüviyetleri ka- açlk eksiltmeye konulmu4tur. K~if 
nuni vasıflarla sahadete ehil olduk- bedeli 390 liradır. ihalesi de 30. 12. 

ları anlaşılan lmıirde Karatqda 938 cama günü ~t 16 dadır. 1.ıi
Tremvay caddesinde 199 numarah rak edecekler 29 lıra 25 kuru,luk 
evde otunıın Jozef Levi ve lzmirde muvakkat teminat makbuzu ile en
Salhane Tramvay caddesinde 389 c:ihnene Pelirler. 
numaralı evde oturan tzak Şani nam 1 ~- 20, 23, 27 4380 (3092) 

tahitlerin tarif ~lerile taayyün 

eden tzmirde birinci kordonda 354 ·t7.MIR ~trtt t TiCARET ME
- Affediniz, öyle ihmalkarim kiu size numaralı evde otU1'an Bohor Nahum MURLU<lUNDAN: 

iskemle bile takdim etmedim. oğlu tüccardan Binyamin Nahmn 
B. Mayar gözlerini etrafa 

Fakat kaymakam atıldı. 
gezdirdi. ve b:mirde Göztepe lnönü caddesin- Al~ C,.bay ticattt UW\vanile iz-

de 564 numaralı evde oturan More- minle Y emn canııınd" 3 numaralı 
no Gabav oğlu tüccardan Alper Ga- "'•~"'da tiitün ~e ~·'1- eft'6" üze
bayın anlatacak1an veçhite tarafımız- ..; e ticaret vapan Atl>fll' r '8baym 
dan bir muka~relenamenin tanzimini ;."'' tiea.ret ur.van t;rt\ret k.-"unu 
i.tediler. Adı sanılan yukar.da ya- hükü,.,. !erine rröre sir;t;., ?'.lQ2 nu
zıb sabitlerin yanında diJedikleri so- ~"ms•na knvt ve hm:il edildiv.i ilan 

- Beyhude aramayınız. Ben mükem
mel bir tefriş usulü buldum. Bakın bir 
kere. 
Parmağıyle tavanı gösteTdi. bkemleler 

kanapeler masalar buraya iplerle kar
makaI'J§ık bir şekilde asılmıştı. 
Anladınız mı? Halbuki bundan basit 

ne var? Beni ziyarete geliyorsunuz şu 
ipleri çekiyorum. 1şte ... bir iki... buyu
run salona? 

ruldukta her ikisi söze baılıvarıaJc: olunu,.. 
Ata,,daki ,artlar dairesinde bir fes
hi şirket mukavelenamesi vaotıklan 
bevan ederler .• 

4366 (3089) 

Hakikaten bir masa, 
ğıya inmişti. 

M. 1 - 25/T.Evvel/1938 tari- •
1 

• . 
1 

•• 
iki koltuk aşa- hinde lzmir üçüncü noterliğince tan- '- f" •bra ett1k en"' bevRn ededer. Ta-

zim ve lzmir sicil memurluğunca "'flann w':so diveı:-e•~1er; ~J:ıad,_iı
usulen tescil ve ilinı yapılan (Bin- "' beva" ve ıkntr evleme P.n 11,.enn~ 
yamin Nahunı ve Alper Gabay) un- ;.J.,1 nn\kavelen•rn~ Vl"Ztlme~1" bı-
vanı yazısı a1tmdaki tirket taraflarca reber ben veminli noter ıufah il,. 

Kaymakam: 
- Dikkat ediniz, diye davam etti, ça

lışmak isteyince şu ipleri çekerim, der
hal rahat bir yazıhane ve koltuk aşağı 
iner. Mükemmel değil mi? Bu suretle 
ne kadar kolaylık ve sadelik elde edi-
yorum. 

Bay ve Bayan Mayar ev sahibini, zev
ki ve zekası için tebrik ettiler. 

fesh edilmistir. •~ıkc" VP. vük~ ~eA1e nkudum. O: 
M 2 ş.. kidan B' • N •~Meri .nbi ..,,.-·'d•cn beni'" ve ,_"ı,;t. 

b 
• . -k t ure .-&&!"'" myamın .a

1
- lefuı y11"lwrJ .. j~r ve ta•,t;ı,.. edildik 

um fır e e vaz ._ ... gı sermaye ı e . . . • 
olbaptaki envanter mucibince yazı- ten V"" ke-ndılenn~ ve ~J,1tJ~re unu 

• "P"kt L ~ h" • hane için atın alman eıya bedelin- ettil" 'll Pil '°""" re"l 1t. ı ımza •,. 
deki hissesini tamamen ahz ve iatir- tat'd;lc f!ttim. 8/1?. / 1938 

- Fakat evlenme bahsini hiç açma- T f1ann lan dat ...:~: beyan _ _ı___ ara imza . 
mayı daha münasip gördüler. ............... cucr 

M. 3 - Şürekidan Binyamin Na- ş,.hitlerin imzalan. 
TIRE MAHKEME KALEMi hum olbaptaki envanter mucibince b,nir üçüncü noteri Süreyya 01-

BAS Y AZGANLIGINDAN: ıirket nam hesabına alınan hükümler cav resmi mühür ve imzui. 
Tire hazinei maliyesile Tırenin ve hiul olan kir ve zarar ve İfbu mü- işbu mukavelename suretinin da-

cümhurivet mfthallesinden Şerif Ali bayaaya ait bütün hak ve vecibeler ire dosyasında aakh 8/12/938 tarih 
oğlu helvact Ahmedin mü!(ereken tamamen ortaklardan Alper Gabava ve 573 No. lu ulma uygun olduğu 
mutuamf olduklan. ait olmak üzere hiç bir hak ve ali- tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 

Tıre eski hayvan pazarmda şar- kası kalıneclıimı beyan eder. sekiz senesi birinci kin1Dl ayının se-
kan, garban ve timalen yol cenuben M. 4 -Taraflar yekdiğerinin tir- kizinci pe11emhe lriinü. 8/12/1938 
keçeci Ahmet dükkanı ile cevrili Ni- ketten nati umumi ve mutlak ibra 4365 (3088) 
san 1326 ve 5 mart 1326 tarih ve 
21 sayılı tapu senetlerine baih ve 
400 lira kıvmeti mukaddere1i ve gay
ri kabili taksim bir kıta dükkin. 

1 - Tire sulh hukuk mahkeme
since verilen karar üurine ıuyuun 
izalesi için acık arttırmava konuldu
iun<fan 10/1 /1939 tarihine müsa
dif Salı günü saat 14 e kadar Tıre 
sullı hnkuk mahkemesinde açık art
tınna ile sahlacaktır. 

2 - Artırma bedeli onnlanan 
bedelin yüzde 75 ini dolduruna o 
sriin ihale edilecektir. BulmadıVı tak
dinle en cok arttıranm taahhüdü ba
ki kalmak prtile sahs daha on bet 
gün uzahlarak 25/1 /1939 tarihine 
müudif çanamba günü saat 14 te 
icra olunacak ve en çok artbranm 
ümine ihale olunacaktır. 

3 - lhaleve kadar birikmit ma
live ve belediye vergileri alıcıya ait 
olup arhnnaya söımek istivenler 
oranlamnıı bedelin yüzde yedi bu
çuk niabetinde teminat akçası veya 
ulusal blt- banka mektubu vermesi 
m~buridir. 

fhale bedeli ihaleden be§ gün son
ra muhakeme kaauma yatırılacaktır 

Manisa 
ğinden: 

şoförler cemiyeti reisli-

Manisa ve mülbakah toför ve ~ileri cemiyeti senelik umumi top
lantısını 25/12/938 günü saat 19 tia Manisada cemiyet binasında 
yapacağmdan alikadarlara ilin olmıur. 4374 (3091) 

Toprak mahsulleri of ısi iz mir 
şubesinden : 
Depolarımızda mevcut buğdaylann nakliyesi açık eksiltmeye ko

nulmuttur. Kat'i ihalesi 26. 12. 938 tarihinde saat 16 da yapılacaktır. 
Talipler bu huamtaki prtn.ameyi ıubemizde görebilirler. 

13 18 (3087) 

ıdcsi t.-kdirde iha1e feslı olunacak ve Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
fnkı fiat ve bundan mütevellit zarar miltevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve nyan ve fai7. bili hüküm kendi- ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
sinden te.J,sil edilecektir. 

4 - Te~uca müseccel ve gayri 
müsecce alacaklılar varsa ilin lftri
hirden itibaren 20 gün icinde iıbat 
belgPlerile mahkemeye müracaat ey
lemeleri tthi tekdirde satı~ nara.sının 
u'<'oıimi.rden hıt-'ç bI caktardtr. 

5 - Rüsumi de lalive ihale pulu 
tapu harcı r.ıiir.teriye ait olup vakıf 
icare~i ve Phire?} nesredilen kanun 

geçiriniz. 

• 

1 
muc" "nce 20 senelik ve vakıf icar Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
tnviz be 1" İ al•e!va aittir. işbu " rt- gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez
namcnin bir niish~ı ma keme sal:- zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
nuna nnı n·ı o!tfo1?undan fazla malu- s nra yarım bardak su içerisinde alınır. 
mat almak iıtiyenlerin Tire mahke-

0 

me baı yazga"llıi!ma müracaat ede
bileceklerdir. Talip olanların o gün 
ve o saatte Tıre sulh hukuk mahke
meaine miiracaatleri lüzumu ilin 
olunur. 

C;ptn) 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU • fsTANBUL 

Mikroskop gösteriyor ki; 
Sıtma parıizitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana karışıyor. Ve müthif bil 

ilet olan sıtmayı vücudumuıa aşıhyor. • 

Sıtma 
Bayat makinesini anzasız bir şekilde işleten ve bizi sağhkla yaşatu 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu Jmmm 

yuvarlacıklan yiyerek çoialıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimizde 
sıtma nebeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artbrıy•. 

Vatandaı!. Sallıtını bu afetten koru· 
Kinin, arsiııik, çelik ve bir ~ nebatat hiilisaleriyle husad bir pldldt 

ihzar edilen ve SıhhatV ekiletinin resmi ruhsatım hAiz bulunuı BIOGENIN 
sıtma parazitlerinin en imansız bir diipmnıdır .• Satmadan konmmak ve 
kurtulmak için birinci deva BIOGENIN'dir 

Kanı temizleyip çoğaltır, kınnm kürrecikleri arttırır, adele ve sinirleri 
kuvvetlendirir.. lştihayı nçar, dennansıdığı giderir. Sıtma parazitlerini 
öldürür, tili olarak bel cevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin 
eder. Sıtmanın bütün fekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli iliç 
her eczanede bulunur. 

Toprak mahsulleri ofisi lzmir 
şubesinden : 
Müessesemiz namına Ajanalanmİzdan gelecek buğdaylari depola. 

rımıza bofaltma ve depolardan çıkartma itleri açık eksilbneye konul
muttur. Kat'i ihale 26. 12. 938 tarihinde saat 15 te yapı1acajuıdan 
talipler bu buauataki prtnameyi tubemizde görebilirler • 

13 18 (3086) 

il daimi encümenind~n: 
Urla yeni okulunda su tesiaatile roberoit kaplama ve sair itlerin ya

pılması 1897 lira 11 kurut ketif bedelile ve 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulduğundan iateldilerin 2490 aayıb yasa hükümlerine gö
re bazırhyacaklan teminatlarile birlikte 29 birinci kin1Dl 938 pel'felll• 

be günü laat 11 de U daimi encümenine bat vurmalan. 
13 22 4361 (3085) 

, Sabırsızlıkla Beklenilen 939 Modeli 

MiNERV A Radyoları 
Her tipden mebzulen gelmiştir. Radyo tekniğinin ŞAH eseri olan 

bu markayı görmek mahiyeti hakkında bir fikir ediruneğe kafidir. 
Umumi Vekili: ( ABDURRAHMAN IMRE ) latanbul Bahçekapı 
Hasan deı:><>su üstünde.. TELEFON: 23521 12 - 10 3073 

• llAYlll '1ill 
~illll 
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Kemal K. Aktaş 

Hilil Eczanesi 
Sıhhi korsa ve parfümeleri 

Bahar çiçeği 

Kolonyası •• 

Kimya 

San'at 

Nefaset 

TOPANE 

Terazileri 
Türkiyenin en birinci terazi labrikasının ma

mulAtaclır. Taklitlerinden sakınınız-. 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
iLAÇ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 

BAŞDURAK 
Hanı 

Herkesin 
ettiği 

Büyük Salepçioğlu 
Karfısında 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, eğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 •ra 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona 
Yirminci asır kimyasının hfiri
knlanndan biridir. denilebilir. 
Kokusu güzel lezzeti hoş, mik
roplara karşı tesiri yüzde yüz

dür ... 

Kullananlar, dişlt~rini t·n ucuz ~~ı·aitle
sigoı·ta ettirmiş sayılırlaı· sabah öğle ve 
ak~hnı h~r yemekten sonra giinda 3 defa 

disl~ri n izi hrçn la vınız. . . 

YE1flASIR SAHiFE JJ 
Q 

Umdal OIİ\'İer ve I Deutsche Le- f Fratelli Sperco 
UNVMIDENİZ ş·· kA t L. • v A t ACENTALJCı LTD. . . ure ası van e ınıe C\pur cen as 

HELLENİC LİNES LTD. BİRiNCi KORDON REES G. M. B. H. HAMBVRG ADRİATİCA S. A. Di 
-- BİNASI TEL. 2443 . . NAVİGATİOHE 

. 11 k. 1 SARDİNİEN vapuru halen limanı- LERO t•· .. 8 12 ta .hind le __ ,_ GERMANIA vapuru anwıuevve - POLO 3 b ' . . kfuı da Lon- mo oru - n e ge rt:A 

de beklenilmekt.e olup, 13 kanunuevvel- dr dan vl~pur'~L ~nncı -L un . mıada olup Anvers, Rotterdam, Bremen ayni gün Patmos Leros Kalimnos lstan-
rd a ge ıp ywı;. çı-.arac- ve aym :ıa- ve Hambu.rg limanları için yiik alacak- .. k ed k · 

cie hareket edecek, Rotte am, Ham- d Lo d H 11 . . "k al ak koy, Rodosa hare et ece tir. . . . man a n ra ve u ıçın yu ac - tır . . . 
burg ve Anversa limanları ıçın yük ala- · . VEST A vapuru 12 - 12 tarihınde gelip 
cakiır. tır. . WEİSSESEB vapuru 19 dan 24 ilkli- ayni gün Midilli SelAnik Draç İstanbul 
ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde Deldaclle J.eUClllte·~ nuna kadar ~vara, ~ Brem.en Burgas Vama ve Köstenceye hareket 

beklenilmekte olup, 23 kinunuevvelde DELOS vapuru birinci kanunun orta- ve Hamburg limanları lÇID. yük alacak- edecektir. 

hareket edecek, Rotterdam, Hamburg sında Hamburg, Bremen ve Anversten tir. p /FOSCARİ motörii 13 _ 12 tarihinde 
ve Anversa limanları için yük alacaktır. gelip yük çıkaracaktır. -- limanunıza gelerek 14 - 12 de Leros Ro-

GRİGORİOS c. il vapuru 28 kinunu- LIVEJlPOOL &Anı ,. ... -·-A- s•PORT das Brindisi Bari Tries&e ve Venedik li-
'eVVelde beklenihnekte olup, 30 klnunu- ALGERİAN ve LESBİAN vapurian ....,. _.., " .. manlarına hareket edecektir. 

evvelde hareket edecek, Ro~terdam, yüklerini İstanbulda aktarma ederek UNİES ROYAl.E NEERl.AN 
Hamburg ve Anversa limanları ıçin yük DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- EXİRİA vapuru 6/1.!/938 de beldeni- DAİSE KVMPANYASI 
alacaktır. mqti yor. Nevyork için yük aı.c.ktır. 

HELLAS vapunı 2 kanunusani 1939 r. EXllİNlSTER vapanı 20/12/ 1938 
da beklenilmekte olup 5 kanunusanide bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. urgaz, Vama ve Köstence için 

acaktır. hareket edecek. RoUerdam, Hamburg ve EXTA vtA. vapuru 29/ 12/938 de ibek-
OBERON vapuru 12 - 12 tarihinde Anvft"Bll limanları :için yük alacaktır. nedik, Trieste ve Şu.sak Jimanlan için lsiyor. Nevyorlc için yük alacaktır. 

gelip Rotterdam, Amsterdam ve Ham
burg için yük alacaktı.r. 

-*- yolcu ve yük alacaktır. --
BALKANLAR ARASI Gerek vapurların muvasalat tarihleri, 

11.Aftl gerek vapur isimleri ve navlunları hak- .JOHHSTON WARREH 
ZBTSKA PLOvtDBA A. kında acenta bir teahhüt altına gireme&. LİNİES l.l'D. --

D. KOTOR Daha fazla tafsilat almak için Birinci İNCEMOORE vapuru 11 ilkkanunda ff BPfSKA ORİ'EJlfTE l.İ· 
-- Kordonda 152 numarada •UJıılDAL• bekleniyor. Burps, Varna ve Köstence .n 

" L O y C E N JJ umumt deniz Ac:entaıığı Lta. müracaat llmanlanna yük alaca'ktır. n aE~ KUMPANYA~~ 
Lüks vapuru pazartesi 12 kanunuev-ı edilmesi rica olunur. __ MARSILİA vapuru 7 - 12 tarihinde 

'•elde saat 12 de İzmirden hareket ede- Telefon : 4072 Müdüriyet DEN NOUKE JIİDDEI.• gelip Rotterda.m Hamb~:g t:~ndinav-
rek, Pire Korfu Adriatik limanları Ve- Telefon • 3171 Acenta .. 9 • ya ve Baltık lımanları ıçın yük alacak-

' ' . HA YS~1f a~E, O.il.O br. 

Yazın insan kendini 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

daha 

Bll41k tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak 1bm1cbr 

NEVROZIN soğuk alğınhğının fena am"betler llotanmısma miai Olmakla 
beraber bütün ısbraplan t1a 41iJMl.irir 

icabında ıünde 3 kaşe alınabilir 

~ . ..: t ,· • •. • • • ~.. .... . • .... ...:.. • 

BAY ARD vapuru 12 ilkkanunda bek- GOTLAND motörü 22 - 12 tarihinde 
leniyor. İskenderiye, Dieppe, ve Nor- beklenmekte olup Rotterdam Hamburg 
veç umum limanlan için yük alacaktır. İskandinavya ve Baltık limanları için 

-- yük alarak hareket edecektir. --SERViCE MARiriME SERVİCE MARiriME 
ROUllAı• Rouınain Kmnpanycuı 

B U C A B E S T ALBA JULiA vapuru 14 - 12 tarihin 
DUROSTOR vapuru 27 ilkkinunda de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li· 

bekleniyor. Köstence için yük alacak- manlan için yük ve yolcu alacaktır. 
tır. İlandaki hareket tarihleriyle navlun· 

-- lardaki def,ıişikliklcrden dolayı acenta 
soeiErE Y APEVR DE mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf-

BVl.GARE mlat için ikinci Kordonda 72 - 4 numa-

TZAft FERDİNAND vapuru 9 ilkka- :rada li'KATEl.Lİ SPERCO vapur~
nuna doğru Burgas Vama için hareket tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
edecektit'. TEl4:FON .: 2904 - 2905 

Devlet demiryolJarından: 
Alaanc:ak anbannda meTcul idaremize ait beherinin mUhammen 

kıymeti 9,5 - 10 kunıt olan 10,000 eski çuval 2490 numaralı kanun 
hülriinıleri dahilinde açık artbrma uıulile 26. 12 1938 pazartesi günü 
...a 15 te Aluncek 8 inci iflelme binaatnda toPlanacak lcomisyonu-
-,.L ytJ.,eLtw. 

l.tMlile; in aumii bnani lıir halleri olmechima dair beyamıame 
'Ye JetmİI bet linWr munkbt teminat makbuzu vemıek suretile ta
yin olunan nkit lmmİl)'ODa gitmeleri lizımdır. Şartnamesi komis
yondan pu'UIZ almır. 

13 19 4347 (3084) 
9± - = &±L2t 

AŞ(~IBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Hayat; Heyecan ve neş'e .ile kaimdir 
Doktorlarımız tasdik ederler ki; hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 

Selinik sergisinin Birincilik 
madabasmı k•D"Wl!fbr'· 

Zaaftan, cesaretsizlikten, korkud~n, melankoliden, ümitsizlikten doğar. M~ ise kansızlığın meydana getirdiği 
durğunluk dediğimiz heyecansızl,.ık ve ncşeslzliktir. Bu gün hastaneleri boşaltacak yegane n&ç da budur.Heyecan 
ve neş'e ... 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, endişelerini güler bir ytiz ve itinıatla kaldırınız, yUli durıua ve 
yo;riun kanlarını harekete getiriniz; derhaJ yataklarından kalkarlar, eVlcrinc koşarlar. işte insan makinesine maddi 
ve manevi hu kudretleri vermek, laayatı saadetlerle ge~irmek, her teşebbüs ve azimle muvaUak olmanın sırrıdır. 
Bu da, her mcvsi:» değişmelerinde kanın kırrnm yuvarlaeık!anm tazeleyip çoialtluk w tdü Mr ,Milde harekete 
getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlcı-e ancak: 

Knn, kuvvet, iştah şurubu temin eder. '.FOSFAUSOL; tatlı hir iştah vet:ir Kana, kuvveti çoialta:. 7.eki ve hafızayı 
Jarlatır. Görmek, koklamak, işitmek hassalarmıart.mr. Sınır ve adaleyi sağlaml8fbrarak aykwadulu ve fena dii
şüncelcri giderir.Mide ve Barsağı tcnbik ederek muannit inkıbazları geçirir. Bel pvşeldiii Ye ademi iktidarda 
hiiyiik rol oynar. Velhasıl insan m"tkinesinc Iazım olan hütiin kalori ve enerjiyi vererek ne(e ve heyecan yaratır. 

'u 

l)iğer ınnkavvi ila5Jardan ayıran başlıca hassa: 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirin! 

J göstermektedir. Yüce Sağlık Vekileitmirln resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulwıur. 

İZMilt BELEDİYESİNDEN : 

- Beher metre nıurüNI. 40t kuruş
tan 2408 lira bedeli mulıammenli otm 
sekWru:i adanm to2 metre murabbam· 
daki 23 sayılı nrsasının satışı başütip
liktcki şartnamesi veçhile 27/ 12/ 938 sa
h ,W.ii sut it ... arttuma Be ihah 
etlllettktir. 
İştirak e4ecekler 181 lira 75 bnaşlq 

teminat makbum ile enclimellıe plirler. 
Z - Beher metre mura'bllaı ı• Jru. 

, ruştan lM lira bedeli muhmnmenli dok-
• san dördüncii adanın 126 metre nuırab· 

hamdaki 24 sayıh al'SMllWI satlp Mşki
tiplikteki şartnamesi veçhile Z7 /12/938 
salı günü saat 11 6la açık arttırİna ile 
ihale edilecektir. lftirak eduekler do
kuz Ura 51 karufluk teminat makltuzu 
ile encüınme plirler. 

t - 13 - ıt - 23 4MZ (311&) _ _._ ... ___ , 
Foto 

Kemal 
Yılbaşı münasebetiyle İzmir halkı

na cemile olmak üzere fiatlenle.. 

Mühim tenzilat 
Hükünıet karşısı ucuzluk sergisi 

yanında... 1-10 (3077) -
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Avrupada ~ kararsızlık umumidir 
Siyasi sahada en mühim hadise bu akşam ecnebi 

tarafından söylenecek 
matbuat cemiyetinde 

nutuk olacaktır Başvekil Çember/ayn 

Deyli Kronikle göre .. ltalya Harp ilin ederse .. 
A· iman ~ Italya A vrupanın en lngHtere nasıl bir vaziyet alacak ve 

Fransaya yardım edecek mi? muka venletsiz · hattını arıyorlar .. 

Bu hattı bulunca vuracaklarmış, Bu mesele hakkında 
kaşalar oldu 

Avam Kamarasında 
ve sualler soruldu 

•• muna-
Londra, 12 (Ö.R) - Siya.d sahada en 

mühim bir hAdise salı akpmı ecnebi 
matbuat cemiyetinin ziyafetinde başve
kil B. Nevi! Çemberlayn tarafından söy
lenecek nutuk olacaktır. Gazeteler bu 
ııebahki nüshalarında radyo ile yayıla
cak olan bu nl&tuk hakkında bazı izahat 
vermeğe ba~. B~ekilin bil
hassa harici siyaset itibariyle İngiltere
nin mevkihıi tasrih etmesi beklenmek
tedir. 

•Dc·li Mey.J.:. gazetesinin tahminine 
eöre kabine reisi İneJ.lterenin Avrupada 
sükWıetin husulü içm keod.t..inden bek
lenen hizmeti yapııuş oldııiu:nu ve ar
tık ayni hü.m~ti göstermenin diğer 
memleketlere terettüp ettiğiui ihsas ede
cektir. 
Perşembe gtinil Avam kamarasında 

ehemmiyetli miinakaşalar olaeaktır. 
Londra, 12 (Ö.R) - Münihten sonra 

Enternasyonal meseleler hakkında nik-

bin ve bedbin olarak ikiye ayrılan İngi- Tunus sokaklarında halkın İtalya aleyhinde yaptıkları nümayişler 
liz matbuatı §imdi umum! kararsızlıkta 

Londra, 12 (Ö.R) - Avam knmara- ·ı pılan nümayişler ve çalkantılar münase- ya tarafından Fransaya veya Fransıı 
birl~ş bulunuyor. Bütün partilerin 

~nda başvekil B. Nevil Çemberlayn 'ı betiyle hükümet bunların İngiltere ve müstemlekelerine karşı harp halind• 
başlıca organlan büyük başlıklarla bu 

:;'ransız - Alman münasebetleri ve son İtalya arasında Romada cereyan cdecclt İngiltereyi Fransaya muavenete mcc-haletiruhiyeyi açıkça ifade ediyorlar. 
imza edilen Fransı:.ı - Almun deklaras- muhavereler üzerinde gayri milsait bir bur kılan bir muahede mevcut olmndıDeyli Meyi, (Değişme halinde olmı 

:Avrupa) baflığuu koymuştur. yonu h:ıkkmdn beyunatta bulunmuş ve tesir yapacağını İtalyan hükümetine bil- ğını teyit edlyor. 
Deyli Telgraf (Bu jest kabil mi?) baş- amele mcbuslnrından B. Nevil Hender- dirdi mi veya bildirecek mi? .. Ve büyük Roma, 12 (A.A) _Dün Tunus mesc-

Jıııtı altında yazıyor : sonun bir sualine şu ccvnbı vermiştir : dost bir mHlctc karşı yapılan bu nünm- ıcsf hakkında hiç bir nümayiş yapılma-

Münih bcr ı."clis 1 af • - İngiliz hükümeti bu an1aşmayı ' yiş]erin ışığı altında ba5vekil beyanatta mırtır. Ga .. eteler Fransadan fedak"'rl·~:-• .. · ten i nu • e er, itir etme- • ... cı .. 

kl derin bir memnuniyetle karşılamış ve bulunacak mı?. !arda bulunmasını istemekte devam "t• il ki, be enen seyre makOs bir cereyan "' 
J}dı. Çemberlayn, nikbinlikle dolu söz- 24 son teşrinde anlaşma esaslan Fransız B. Nevil Çcmberlayn : mektedir. Maamafih İtalyanın ne iste-
Jerini söylerken Almanyanın yahudile- hükümeti tarafından kendisine bildirilir - 5 İlk kAnun<la bildirdiğim gibi, İn- mekte olduğunu tasrih etınemekte..'!ir

bildiri!mez memnuniyetini bildirmiştir.. gilterenin Roma sefiri bu mahiyette yer- ler. ıe karşı dürüst surotte hareket ederek 
bütün Avrupayı rencide eden ve sıkın- B. Hcnderson sormuştur : siz nümayişlerin dört Münih büyük Carriere Della Sera, İtalyanın emel-

d bir - - Alınan - Fransız deklarasyonu, bu devleti· arasında iş birligvı· ı·mk~- ve ihti- 1 ı b 1 kı tıya üşüren · harekete geçeceğini ta- - an eri i e B. Çem er aynın ya nda Ro-
iki memleket arasındaki hududa taallCt- malleri üzerinde gayri musaı·· ·t bir tesiri Javvur edemiyordu.• maya yapacağı ziyaret arasında bir mu-
ku itibariyle İngiltereyi ayni hudut için olacagvını bildi......,;..+: ... Deyli Kronlld, •Ate§i tutuşturanlar ~ .. ~~ karcnet görmektedir. Bu gazete yapıla· 
Lokarno muahedesinden ileri gelen ta-

1'11tışma için yapılan gayreti tamamiyle Ilayal olan uzJasmalar. Çemberlayn Mussolini ile görü,.ürken Buna bir şey iave edemem. cak müzakereler neticesinde İtalyanın 
,- :r- ~ ahhütlerinden ibra etmekte midir? 
kendi lehlerine çevirmek çin scnkronize meti kendi tarafında bulamıyacaklanna man hariciye nazırının muhaveresi bil- B. Çemberlayn buna ıHayır• cevabı- Amele mebusu Peçer: - Bu mevzuu Akdeniz ve Süveyş kanalı üzerindeki 
bir gayret yapıyorlar• diyor. ikna etmelidirler. hassa Fransız _ Alman deklarasyonu- nı vermiş ve Almanynnın eski müstem- bahis İtalyan müddeiyatı Akdeniz sta- iddialarının muhilc olduğunu kabul ve 

Aynı" -.,.,.,.te -·~1~- ilave ediyor : Berlin, 12 (o··.R) _ Fransa sefirı' B. · d nln i • tüsü hakkında İngiltere ve İtalya ara-· teslim edilecegıv'ni ümit etmektedir. 
b- ~Uüıel.l.ı. nun ~ın an. sonra Y • ~ s yası sa-1 lekelerinin iadesi için Londraya bir ta-

•Almanya Ye İtalya, Avrupanın en Kulondr öğleyin hariciye nazırı Fon hada degıl, aynı zamanda iki memleke- lepname gönderip göndermediği sualine sında mi.inakit muahedeyi ihlal eder Londra, 12 (Ö.R) - •Tayın.is• gaze-
IZ mukavemetli hattını arıyorlar. Bunu Ribbentropla uzun bir mü.lfıkatta bulun- tin Tuna havzasında ve Avrupanın di- de menü cevap vermiştir. mahiyette değil midir ve bu sebeple hU- lesinin Roma muhabiri bildiriyor : 
bulunca vura--'-1

-_, __ Fransa ve İngil t sal~ı.' tta ahf 11 d al v kısımlarınd k ile · b' 11"" ı · kümet protesto etmiyecek midir? İtal mi fk• F ı ~. - muş ur. wııye r m e er en ı- ger a e onom ış ır gı çın Londra, 12 (Ö.R) _ Fransız _ İtalyan • yan umu · e arı ransa a ey-
tere totaliter devletleri en az mukavc- nan haberlere göre Fransız sefiriyle Al- hasıl olan imkanlara şamil olmuştur. . rv· A kam da ühim B. Çemberlayn : - Bunu da söyliye- hindeki İtalyan müddeiyatına karşı tn-

gcrgın ıgı vam arasın m mem. 
bir münakaşa mevzuu olmuş ve başvc- gilterenin vaziyetinden tamamiyle biha· 
kil B . . Nevil Çemberlayu tarafından Nihayet, Röyter ajansı amele mebus- berdir. HattA İngilterenin Fransaya 

h · t• k ı takdir edilecek lanndan Morgana başvekil tarafından yardımııun müemmen olmadığını zan· - e emmıye ı o ayca - . .. . 
be t . t kil tmişt' verilen cevabı şoylece kaydediyor : netmegv e mütemayildir. tn~~1:. hüküme-yana a zeının eş e ır. ~ 

İşçi mebuslarından B. Artür Hender- B. Morgan sormuştur : •İtalya tara- tinin İtalyan müddeiyatı hakkındaki gö-
Litvanya heyecan içinde 

Alman gençliği Memel'in Almanyaya 
ilhakı için bir nün .. ayiş tertip ettiler 

son başvekilden şunu sormuştu : fmdan Fransaya veya Fransız müstem- rüşleri ve bunlan İngiliz - İtalyan an• 
_ Başvekil Roma seyahati esnasında lekelerine karşı bir har.p açıldığı takdir- laşmasının esaslariyle gayri kabili telif 

i937 haziranında akdedilmiş olan ade- de İngiltereyi Fransaya yardıma mec- addettiği İtalyan halkınca mallıni değil
nıi müdahale anlaşmasının tadilini asla İtalyaya harp ilam 2 dir. Çünkü gazeteler bütün bu noktala
kabul etmiyeceğini ve bu anlaşmaya bur eden bir muahede, misak veya an- ra ait hiç bir şey yazmıyorlar. 
tevfikan general Frankoya muhariplik la~a mevcut mudur? Parlamentoda yapılan Fransız aleyh· 
hakkının tanınması için ecnebi muha- Başvekil B. Nevil Çemberlayn : tan nümayişler'in mesuliyetini İtalyan 

intihabın neticesi 
bulunmak 

Almanlara · yeni · müddeiya.tta 
ciplerin önceden geri alınması hususun- - Fransa ile akdedilen muahede ve hükümetinin tekabbül etmediği hakkın-
da ısrar edeceğini temin edebilir mi?. anlaşmalarda bu mahiyette hususi bir da hariciye nazın kont Cianonun Fran· 

B. Çemberlayn şu cevabı venniştir : madde yoktur, dem.iştir. Bununla bera- sız sefirine yaptığı beyanat İtalyan ga
- Bu seyahat esnasında ne yapaca- her, İngiltere tarafından eylUl buhra- zetelerinde intişar etmem.iştir. Bu ..

ğıın ve ne yapmıyacağmı hakkında meo- nında, Fransanın millt tamamiyeti mül- heple halk, ileri 8tirülen müddeiyata 
• • 
ıçın cesaret • 

mı 

BB. Hitler ve Görill% 

veriyor? 
Faris, 12 (Ö.R) - Havas ajansı mu

habirinin Klaypeda (Meme!) den bil
dirdiğine göre iyi haber alan kaynaklar
dan şu hnber verilmektedir. Klaypeda
daki Litvanya kuvvetlerinin kumandn
nı genel Andriyc Zona, Kauno hükü-

lise önceden teminat veremem. Fakat kiyesinin muhafazası için gösterilen aJA- hükümetin müzahir olduğunu tahayyill 
bu telkini kabule hazır olmadığımı da ka dolayı.siyle, böyle bir ihtimalin İngil- etmekte ve böylece yanlış bir esasa mUS:. 
söyliyecek değilim. tereyi lakayt bırakması pek az muhte- tenit bir intizar vaziyeti hasıl oJmakta-

Bir diğer işçi mebus sormuştur : meldir. dır ki devam ederse B. MussoJ..ininiı> 
- İtaJyQda Fran~ aleyhinde son ya- Faris, 12 (Ö.R) - Havas ajansı İtal- prestijini zevale uğratacaktır. 

mctine müracant ederek Klaypc<la ara- radn tatbik olunan r~y . ~ulü reylerin j bütün Meme! arnzisinde zabıta vazifesi-ı masil bir teşeb~~s yapılmıştır. _ 
zisinde fikirlerde mevcut gerginliği iza- sayılmasını uzun hır ış yapmaktadır. nin ::ıncak Mcmel polisleri tarnlından Londra, 12 (O.R) - Avam kaınar~ 
le edecek tedbirler alınmasını istemiş, Alınan mahafili 25 - 28 mebusun Al- ifa edilebileceğine ve Litvanya emniyeti sında beyanatında başvekil B. Ne~ 
::ıksi takdir<fo garnizonun hareketinden ınan listesine mensup olacağını tahmin umumiye memurlarının hususi şahıslar Çemberlayn, Litvanya ve Memel vazı· 
mcsul ol::ımıyacağını bildirmiştir .. Zira ediyorlar. Eski diyet meclisinde bunla- gibi telakki olunacağına karar vermiş- yeti hakkında kendisinden beyanat rica 
Litvany::ılı askerler Alman unsurunun I rın adedi 24 tü. Almanların mebusları · eden amele mebusu B. Noel Bakere cc--

1 

tır. 
tahrikleri karşısır.ıda heyecan içindedir. çoğalmış olmakla beraber 29 dan ibaret vaben demiştir ki : 
Cum:--+esı· akr~mı bir hfidi"~ çıI,.,.,...•ş, 

1 
olan mebusların hepsinin kendi listele- 1 Ö - Memelde yapılan intihabatın hnl-.u • r · .x; ... ,.. Bcr in, 12 ( .R) - Mcmel arazisinde 

mah::ıJU polisi tarafından Litvanyalı ı'kı· rinden ofo.cng~ı ümidi tahakkuk etme- kın ekseriyeti tarafından, Memel statü· 1 Almanların ittifaka yakın bir ekseriyet 
asker tevkif edilmiş ve fona muamclevc miştir. sü ile telifi imkfuıı olnuyan yeni talep-

. . temin etmeleri üzerine bu mesele yeni- in 
dücnr olmuştur. Bunun .sebe de bu iki :Bununla beraber Almanların Memel- lerc sebep olacağı tahmin edilebilir- • 

den beynelmilel dikkat mevzuu olmuş- d , 
askerin gamalı haç işaretini taşıyan bir de kazruıdıklan bu yeni muvaffakıyet gillere Memel statüsünU. inua eden e~-

tur. Fransanın Berlin sefiri B. Kulondr ı 1 d b ı :: ·· te-bayrak önünde ynptıklnrı nümayiştlr.. kendilerini yeni müddeiyat serdetmeğc et er en iri o duğu için bu stat .. yu 
bu sabah hariciye nezaretine giderek hu h''l d Nasyonalist Memelde mevcut iki ylik- salahiyettar kılıyor. Almanlar Mcmel ca u e emez. 

sek tahsil Alman enstitüsüne mensup arazisinde polis vazifesinin ancak ma- mesele ile allikadar bir ziyarette bulun- Almanyanm bu meseleye gösterdiği 
Alınan talebeleri bu akşam saat 18 deli halll, yani Alınan davasına bağlı polis- muştur. B. Kulondr Fransız hükümeti hususi alaka sebebiyle İngilterenin 13er
şehir sokaklannda bir nümayiş yapma- Jer tarafından görühnesini talep edi- namına, Fransanın Memel statüsü- lin ma.slAhatgüzan Berlin hükUınetiJlİil 
ğa karar ver.mi§letdir. Bunlar Meme- yorlar. · ne imza vazetmiş bir devlet sı- nüfuzunu statüye riayet esasını te~ 
lin Alınanyaya ilhakını istiycceklerdir. D. N. B. Alınan ajansının bildirdiğine fatiyle bu statünün tatbikinden kat'ı edecek şekilde istimal edeceği ümidin' 

Paris, 12 (Ö.R) - Memel intihabatı- göre Meme} direktuan bu araziye ait alAkn etmediğini bildirmiştir. İngiltere izhar ~in sefiri tarafından yapılan te

nm ıaeücesi henüz malOm değildir. Bu- statünün yirminci maddesine istinaden maslAha~üZarı tarafından da buna mü- sebbüse iltihaka memur edilmislir· 


